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RESUMO 

A indústria de construção naval se constituiu como uma importante atividade 

econômica no Brasil. Passando por períodos de grandes investimentos e outros de profunda 

crise produtiva, o setor naval passava por enormes dificuldades de retomada até o ano de 2002. 

O Estado sempre manteve um importante papel no estimulo ao setor, com a crise que se abateu 

no setor a partir da década de 1980 e com a ascensão de governos pró-reformas de mercado a 

partir da década de 1990 – casos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso -  foi dotado 

ao Estado um papel mais passivo com relação ao investimento produtivo,  concomitantemente 

a indústria de construção naval não conseguiu alcançar índices de crescimento, chegando perto 

de desaparecer.  

Com a chegada de Luis Inácio “Lula” da Silva (PT) à presidência da república em 

2003, houve uma guinada na agenda do Estado como promotor de estratégias de 

desenvolvimento. O Estado assumia um novo papel, mais ativo nos processos produtivos. A 

indústria de construção naval nacional começou a ser encarada como instrumento para a 

produção de embarcações e plataformas para a Petrobras, em um contexto de boom da 

exploração de petróleo offshore. Esse período marca a retomada da indústria de construção 

naval no Brasil. 

Afinal, a presença do Estado, por si só, inibe investimentos em alguma determinada 

atividade econômica? Cabe ao Estado a mínima presença na economia para que as forças do 

mercado se autorregulem e atinja os melhores resultados? As variáveis de ordem política e 

social não influenciam as relações econômicas?  

 A proposta desse trabalho é questionar empiricamente essas máximas. Ao analisar a 

ação do Estado durante os governos de Luís Inácio Lula da Silva (PT) de 2003 a 2010 com 

relação a indústria de construção naval - caracterizado por um período de ativismo estatal e de 

resultados positivos para o setor - a pergunta norteadora deste trabalho é: a ação do Estado 

desempenhando diferentes papéis pode promover investimento? Partindo-se da hipótese que o 

ativismo estatal pode produzir um cenário favorável ao investimento, este trabalho buscará 

demonstrar empiricamente como as decisões políticas tomadas pelo Estado podem resultar em 

melhores resultados setoriais.  

Palavras-chave: Indústria naval, Estado, desenvolvimento, PT, mercado. 
 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The shipbuilding industry was an important economic activity in Brazil. Going 

through periods of major investments and other times of deep production crisis, the naval sector 

was experiencing enormous difficulties to resume until the year 2002. The State always 

maintained an important role in stimulating the sector, with the crisis that hit the sector from of 

the 1980s and with the rise of pro-reform market governments since the 1990s - cases of 

Fernando Collor and Fernando Henrique Cardoso - the state was given a more passive role in 

relation to productive investment, concomitantly with the construction industry naval failed to 

achieve growth rates, coming close to disappearing. 

With the arrival of Luis Inácio "Lula" da Silva (PT) to the presidency of the republic 

in 2003, there was a turn in the agenda of the State as a promoter of development strategies. 

The state assumed a new role, more active in productive processes. The national shipbuilding 

industry began to be seen as an instrument for the production of vessels and platforms for 

Petrobras, in a context of booming offshore oil exploration. This period marks the resumption 

of the shipbuilding industry in Brazil. 

After all, does the presence of the state, by itself, inhibit investments in any given 

economic activity? Is it up to the state to have a minimum presence in the economy so that 

market forces can self-regulate and achieve the best results? Do not the political and social 

variables influence economic relations? 

The purpose of this paper is to question these maxims empirically. When analyzing 

the state action during the governments of Luís Inácio Lula da Silva (PT) from 2003 to 2010 in 

relation to the shipbuilding industry - characterized by a period of state activism and positive 

results for the sector - the guiding question of this work Is State action playing different roles 

can promote investment? Assuming that state activism can produce a favorable scenario for 

investment, this paper will seek to demonstrate empirically how political decisions taken by the 

state can result in better sectoral outcomes. 

 

Keywords: Shipbuilding, State, development, PT, market. 
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1. Introdução 

A indústria de construção naval no Brasil viveu profunda crise na década de 1990, 

contrastando o período de auge que ela atingiu durante a década de 1970, quando se tornou a 

segunda potência em construção de navios, atrás apenas do Japão. A crise do petróleo em 1973 

e a crise da SUNAMAM na década de 1980, geraram uma crise financiamento e de 

continuidade dos investimentos previstos anteriormente. Essas crises frustraram a capacidade 

de investimentos do Estado – o principal financiador e investidor do setor no período 

(GOULARTI FILHO, 2014). 

  Durante o período de reformas pró-mercado, principalmente sob o governo de Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB), o papel exercido pelo o Estado nos governos anteriores foi 

escolhido como o principal “culpado” pela crise vivida pelo setor, sendo necessário 

reconfigurar e modificar o papel do Estado no reestabelecimento da indústria de construção 

naval. Segundo Lima e Velasco (1998), o papel que ele cumpriu como financiador e produtor 

para o setor, teria gerado um conjunto de prejuízos para o funcionamento da atividade 

econômica. O Estado não deveria cumprir funções da qual caberiam ao mercado, tornando a 

sua presença direta ineficiente para o livre curso das forças econômicas. Lima e Velasco (1998) 

colocam que o modelo de reserva de mercado estaria superado em um quadro de globalização 

e concorrência internacional mais liberalizada e agressiva. Caberia à indústria de construção 

naval local buscar se inserir dentro do mercado internacional a partir da especialização de algum 

tipo de embarcação. Dessa forma, os investimentos voltados para o mercado interno deveriam 

sair de cena. Porém, o resultado não foi o esperado e o setor não consegui reagir às políticas 

formuladas nesse período. 

  Em 2003, após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorreu uma virada para a 

indústria de construção naval no Brasil. Apostando na Petrobrás e nas suas subsidiárias, um 

conjunto de encomendas foram contratadas junto aos estaleiros nacionais. O marco dessa 

preferência aos estaleiros nacionais foi sintetizado na construção da plataforma P-51. 

Inicialmente, ela seria construída fora do Brasil, em um estaleiro em Cingapura. Com o 

cancelamento do edital de construção no exterior, ela foi transferida para o estaleiro Brasfels, 

em Angra dos Reis (RJ), tendo a obrigatoriedade de pelo menos 65% dos componentes da 

plataforma serem fabricados no Brasil. Essa medida formalizava a política de conteúdo local e 

colocava o mercado interno novamente nos rumos da política econômica para o setor 

(GOULARTI FILHO, 2014). 
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Apostava se assim em uma maior participação do Estado no setor. Os objetivos do 

Estado em rearticular a indústria de construção naval apostando na retomada de investimentos 

pelas empresas estatais – principalmente a Petrobrás – e pelo financiamento direto – caso do 

BNDES, por exemplo – foram satisfatórios, em parte, devido as decisões políticas tomadas pelo 

governo vigente (BRIDI; D’AVILA, 2017).   

 Os resultados alcançados contrastam com as decisões políticas do governo anterior em 

priorizar o mercado externo e a especialização de embarcações para competir no mercado 

internacional. Se tomarmos a questão do emprego como exemplo, podemos observar uma das 

previsões e análises feitas durante o período da década de 1990, por analistas pró-mercado, 

“É bastante comum a utilização do número de empregos gerados nos "áureos" tempos 

da construção naval brasileira (42 mil empregados) para justificar medidas 

emergenciais. Devido aos avanços tecnológicos na indústria naval — automação, 

utilização do intensiva de informática etc. —, dificilmente o setor voltara a atingir 

parcela superior a 50% desse montante de empregos, mesmo que 

hipoteticamente volte a funcionar a plena capacidade”. (LIMA; VELASCO, 1998. 

p. 230) (negritos meus).  

 Essa previsão não só não se confirmou, como superou a expectativa negativa de influxo 

do número de empregos gerados, chegando a 46.661 empregados em 2009 (SINAVAL, 2010), 

acima dos 42 mil operários dos tempos áureos. Logo, é possível observar que a solução para a 

crise do setor com a consequente volta dos investimentos não estava no simples retraimento do 

Estado. 

 Afinal, a presença do Estado, por si só, inibe investimentos em alguma determinada 

atividade econômica? Cabe ao Estado a mínima presença na economia para que as forças do 

mercado se autorregulem e atinja os melhores resultados? As variáveis de ordem política e 

social não influenciam as relações econômicas?  

 A proposta desse trabalho é questionar empiricamente essas máximas. Ao analisar a 

ação do Estado durante os governos de Luís Inácio Lula da Silva (PT) de 2003 a 2010 com 

relação a indústria de construção naval - caracterizado por um período de ativismo estatal e de 

resultados positivos para o setor - a pergunta norteadora deste trabalho é: a ação do Estado 

desempenhando diferentes papéis pode promover investimento? Partindo-se da hipótese que o 

ativismo estatal pode produzir um cenário favorável ao investimento, este trabalho buscará 

demonstrar empiricamente como as decisões políticas tomadas pelo Estado podem resultar em 

melhores resultados setoriais.  
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 O capítulo 2 apresentará as discussões e formulações sobre a questão do Estado e a 

sociedade, chamando atenção para os teóricos e pesquisadores da Sociologia Econômica e da 

escola institucionalista, duas vertentes teóricas nas quais reside a metodologia que se aplica 

neste trabalho. 

 O capítulo 3 apresenta uma breve reconstrução histórica pela qual a indústria de 

construção naval passou até chegar o período de retomada em 2003. 

 No capítulo 4 serão explicitados os principais programas formulados pelo Estado e pela 

Petrobras para garantir a retomada do setor no País. Em uma segunda parte do capítulo, se 

apresentará um delineamento da capacidade os estaleiros, as formas de financiamento para o 

setor e os resultados alcançados.  

 No capítulo 5 será mostrado um conjunto de dados com os impactos gerados durante o 

período de retomada do setor. Os indicadores escolhidos foram coletados na base de dados da 

RAIS do Ministério do Trabalho. A proposta deste capítulo é mostrar o impacto no 

desenvolvimento social das regiões que concentraram atividades da indústria de construção 

naval. 

 A pesquisa realizada deste trabalho se utilizou de um conjunto de fontes documentais 

produzidas por agências de notícias, sindicatos e órgãos governamentais. Para além das bases 

de dados da RAIS, os anuários e documentos do Sindicato Nacional da Industria da Construção 

e Reparação Naval e Offshore (SINAVAL) foram importantes bases para se buscar os índices 

produtivos do setor. Com relação as notícias voltadas para o setor, privilegiou-se o jornal 

eletrônico Valor Econômico. Importante salientar que houve uma disparidade entre os valores 

apresentados pelo SINAVAL e pela base de dados da RAIS com relação a variável do emprego 

no setor durante a série histórica. Preferiu-se dar prioridade aos dados produzidos pela RAIS, 

sendo que ambas as fontes apresentam a tendência do crescimento dos empregos no setor.  
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2. Debate teórico 

 

2.1.  A atualidade da Sociologia Econômica 

As mudanças ocorridas no sistema de produção capitalista a partir da década de 70 do 

século XX suscitaram um conjunto de debates e formulações no campo da Sociologia a partir 

desse período. A ascensão de novos governos pró-mercado - em especial Margaret Thatcher na 

Grã-Bretanha e Ronald Reegan nos EUA - que promoveram um conjunto de reformas 

econômicas e políticas que visavam solucionar o problema da crise econômica por via da 

liberalização comercial e da desregulamentação econômica e financeira, abriu um conjunto de 

formulações sobre esse fenômeno.  

 Novas questões e formulações sobre os conceitos de Estado, mercado, protecionismo, 

desenvolvimento, dentre outros, começaram a ser reformuladas. Uma nova perspectiva que 

localiza no livre funcionamento do mercado a instituição fundamental na resolução de 

problemas coletivos, e que identificava no Estado e na sua ação autônoma sobre a esfera 

econômica um entrave, ganharam projeção e esse espectro ideológico se convencionou chamar 

de neoliberalismo. 

 David Harvey (2008) assim definiu o conceito de neoliberalismo,  

“É em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o 

bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e 

capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional 

caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e livre 

comércio” (p. 12) 

As ações econômicas são entendidas como dotações naturais dos homens, assumindo 

um caráter supra histórico e identifica no Estado uma racionalidade negativa e nociva para a 

ação racional e econômica dos indivíduos, ficando a cargo do Estado 

“criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas; o Estado tem 

de garantir, por exemplo, a qualidade e a integridade do dinheiro. Deve também 

estabelecer as estruturas e funções militares, de defesa, da polícia e legais requeridas 

para garantir direitos de propriedade individuais e para assegurar, se necessário pela 

força, o funcionamento apropriado dos mercados” (Idem). 

Dessa forma, o Estado assume uma posição subordinada à esfera de funcionamento do 

mercado. Sua ação se resume não aos assuntos diretamente ligados ao mercado, mas sim à sua 

estrutura de funcionamento. O Estado se torna um instrumento limitado aos ditames do 

mercado, sem que com isso adentre a sua própria lógica de funcionamento.  
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É nesse contexto de mudanças e em resposta à essa abordagem econômica tradicional 

que a Sociologia Econômica busca compreender os novos elementos que se apresentam ao 

campo científico do saber sociológico, provenientes das transformações pelas quais o mundo 

passa sobre esses novos (e velhos) prismas focados na idealização da ação econômica pura e 

do mercado como dimensão oposta ao Estado.  

Carneiro e Monteiro (2012) mostram que a questão da imersão social é um dos 

principais elementos que trazem essa crítica à abordagem econômica tradicional, mostrando 

que os processos econômicos em curso são imersos por elementos de ordem social e política e, 

portanto, os fatos de ordem econômica se apresentam como construções sociais. A Sociologia 

Econômica a partir dos desafios apresentados pelo século XXI, resultado das variações do 

capitalismo e de suas formas de reprodução material e social, focaliza nos processos de 

interação e relação entre o Estado e o mercado a imersão social que influencia as possibilidades 

e estratégias de desenvolvimento.  

Porém, esses debates não são inéditos no campo científico da Sociologia. Alguns autores 

clássicos já discutiam questões que envolviam as dimensões sociais da ação econômica.  

Polayni (2000) chamou a atenção para a formulação do conceito de economia de 

mercado e buscou situa-la historicamente a partir de exemplos empíricos. Sendo assim, afirma 

que nenhuma economia deste tipo surgiu antes da época moderna, “o ganho e o lucro feitos nas 

trocas jamais desempenharam um papel importante na economia humana” (p. 62). Essa 

afirmação busca dar uma resposta histórica ao conceito de homo economicus, que desdobra da 

afirmação de Adam Smith, como “a propensão do homem de barganhar, permutar, e trocar uma 

coisa pela outra” (p. 63). 

 A crítica aos autores liberais clássicos e aos utilitaristas reside nessa concepção da ação 

econômica como um interesse racional na busca de vender pelo maior preço e comprar pelo 

menor. A questão levantada pelo autor sobre esses autores reside na falta de um método 

histórico e empírico na comprovação desse impulso natural do homem em buscar nas trocas 

esses objetivos racionalizados internamente pelos indivíduos. Esforçando-se para unir 

antropologia social à história econômica, Polayni coloca que “a economia do homem, como 

regra, está submersa em suas relações sociais” (p. 65). A partir de relatos etnográficos das tribos 

das Ilhas Trobiand - de autores como Thurnwald e Malinowski -, observa que as motivações 

para o sistema de trocas desses povos são baseadas em outros interesses e práticas que não os 

de maximizarem os resultados das trocas de mercadorias, mas sim de interesses que expressam 

motivações sociais e culturais. Dessa forma, Polayni chama a atenção para como “o sistema 
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econômico está dirigido por motivações não econômicas” (idem), situando a economia de 

mercado como um fenômeno processado e datado historicamente. 

Bourdieu (2006) aprofunda a crítica a essa concepção do interesse econômico como 

algo natural e universal. Coloca que as dimensões e instituições que compõe o que se 

convencionou chamar de Economia são dotadas de dinâmicas que não são próprias ou puras da 

ciência econômica e de seu objeto, mas sim dotadas de elementos históricos e sociais que a 

conformam como realidades que são apreendidas pelos agentes posicionados no interior da 

hierarquia do campo econômico.  

A noção de campo econômico busca dotar a esfera econômica como uma realidade 

histórica, construída socialmente e dotada não de um conjunto de agentes econômicos que a 

partir de uma racionalidade universal, pura, econômica por essência, agem na busca da 

maximização individual e do lucro, mas sim de agentes que levam em consideração as 

disposições construídas em suas trajetórias no interior do campo econômico, sua posição na 

hierarquia de poder construída socialmente e que conduzem às formulações de objetivos e de 

estratégias para alcança-los.  

Essa análise busca reforçar uma concepção que se afasta da noção de propensão natural 

à troca, e que se aproxima de uma noção histórica, real e concreta das disposições necessárias 

que constituem o campo econômico. Essa constituição não é uma realidade de soma zero, onde 

os agentes econômicos ao levarem suas mercadorias para o mercado, realizando vendas e 

compras a partir da oferta e da demanda por via da concorrência perfeita, mas sim uma realidade 

fundada e reproduzida com base em relações de poder. As disposições de como operar no 

mercado são apreendidas pelos agentes em luta que trazem consigo uma trajetória individual 

imersa na estrutura do campo, aqueles que contarem com o maior capital econômico – capital 

em um sentido não só econômico, mas também no sentido social –, levarão vantagem nas 

operações econômicas. Sendo assim, a noção de cálculo econômico, racionalidade utilitária, 

oferta e demanda, são disposições construídas ao longo da história e dotadas de significado 

social e cultural, são apreendidas e construídas a partir das próprias necessidades que se 

conformaram com o desenvolvimento do campo econômico, “não são exógenas, ou seja, 

dependentes de uma natureza humana universal, mas endógenas e dependentes de uma história 

(BOURDIEU, 2006, p. 23).    

É a partir dessas contribuições e questões formuladas pelo campo do saber da Sociologia 

Econômica que se buscará desenvolver o trabalho aqui apresentado, buscando compreender a 

indústria de construção naval no Brasil como elemento imerso na realidade social e política da 
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sociedade brasileira, sujeita as suas transformações e disputas. Buscando localizar na sua 

relação com o Estado o como ela se constituiu como setor produtivo no país.  

 

2.2. Estado, dependência e desenvolvimento: a escola institucionalista 

Discutir a relação entre indústria de construção naval e Estado no Brasil requer 

aprofundar a temática da consolidação e desenvolvimento do capitalismo no país e as suas 

particularidades.  

 O caráter dependente das economias latino-americanas aos centros hegemônicos do 

capitalismo é condição fundamental para compreender como se operaram os processos 

históricos de industrialização da América Latina, em especial do Brasil. 

 Cardoso e Faletto (1981) buscam nessa relação de dependência compreender as 

condições e possibilidades de desenvolvimento econômico para a América Latina. As 

transformações realizadas no seio de cada sociedade latino-americana, na formação de seus 

Estados-nação e na aspiração por soberania envolvem um conjunto de fatores significativos 

para essa compreensão. A questão é colocada em termos de uma análise integrada do 

desenvolvimento. A dependência é encarada nesses termos, como “a condição de existência e 

funcionamento do sistema econômico e do sistema político, mostrando a vinculação entre 

ambos, tanto no que se refere ao plano interno quanto ao externo”. (p.27) 

 Esse conceito de dependência busca contrastar uma análise mecânica e determinista, 

onde os fatores de ordem econômica determinam os fatores de ordem social e política. 

Caracterizar a dependência em termos apenas econômicos entre Estados com posições 

hierárquicas diferentes na Divisão Internacional do Trabalho, por si só não explica a forma que 

se dá a dependência e nem as possibilidades de desenvolvimento. Os fatores internos e externos 

são elementos integrados por relações historicamente construídas, é necessário compreender 

essa relação politicamente também. A forma que as economias periféricas estabelecem relações 

com as economias centrais leva em conta as estruturas de dominação internas e as relações, 

disputas e alianças promovidas no plano político e econômico entre as classes e grupos sociais 

internamente e externamente. 

 Dessa forma, a possibilidade de desenvolvimento dos países latino-americanos está 

integrada em um complexo de causalidades significativas de ordem política, econômica e 

social, indo além do que os autores categorizam como enfoque estrutural. “Trata-se, por 

conseguinte, de buscar uma perspectiva que permita vincular concretamente os componentes 
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econômicos e os sociais do desenvolvimento na análise da atuação dos grupos sociais e não só 

justapô-los” (op. cit. p. 21).  

 Todavia, o caráter do desenvolvimento nacional dos estados que se industrializaram 

tardiamente na América Latina é condicionado pelo tipo e modo de integração ao mercado 

mundial. A forma histórica que essa integração assume é encarada como uma das condições 

essenciais da possibilidade do desenvolvimento. Não basta elementos de ordem exógena para 

se operar as mudanças qualitativas essenciais para a transformação econômica, mas sim uma 

articulação entre os eventos externos e a disposição de grupos sociais em assumirem o 

desenvolvimento como objetivo de classe, e concomitantemente, a partir das lutas no plano 

interno societário que se desdobra na posição no interior do aparelho de Estado, a transformação 

do desenvolvimento em um objetivo nacional, universal. 

Interessa aqui a contribuição dos dois autores para a importância da dimensão política 

na análise econômica, em especial, a dimensão do poder político imerso nas decisões 

econômicas, entendendo o Estado como arena fundamental das pressões de grupos sociais que 

aspiram ao desenvolvimento. Enfatizar que as possibilidades de desenvolvimento na América 

Latina e seus condicionantes principais residem nas disputas e alianças entre as classes e grupos 

sociais no interior de cada formação social, fortalece uma perspectiva histórica e integrada dos 

processos econômicos, que pode auxiliar no entendimento de como se desenvolveu o 

capitalismo e a indústria nacional de construção naval no Brasil. 

A escola institucionalista compreende a dimensão do Estado como primordial para 

compreender o desenvolvimento. Peter Evans (2004) assume o compromisso de desmembrar 

as relações que se estabelecem entre o Estado e a sociedade para os objetivos econômicos em 

comum que ambas esferas articulam.  

O primeiro passo nessa análise é estabelecer o conceito do Estado e suas delimitações. 

Evans (2004) busca demonstrar que historicamente o Estado tende a se tornar uma entidade 

mais complexa, assumindo novos papéis, para além de “guerrear e assegurar a ordem interna” 

(p. 29). Dessa forma, o Estado assume compromissos de “transformação econômica e bem-

estar social” (idem). A medida que a questão econômica se torna cada vez mais imbricada com 

a questão do poder, o Estado, como detentor do monopólio da violência legítima (WEBER, 

2004), assume também uma posição importante em relação a transformação econômica.  

Esse papel como agente ativo nos processos econômicos, dota o Estado de uma 

capacidade da qual não foge a sua “natureza”, mas apenas o redireciona para uma nova esfera 

que não só a do poder sobre determinado território, mas como promotor de agenda de 

transformação que envolve outros agentes interessados na acumulação de capital. É nessa 
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relação entre agentes interessados no crescimento econômico que é possível o Estado envolver 

a realização do bem-estar social com o desenvolvimento.  

Com o desenvolvimento do capitalismo como sistema de produção global, a dimensão 

do crescimento para o Estado se envolve com a questão da divisão internacional do trabalho. A 

posição que cada Estado assume na hierarquia dos mercados globais, define as possibilidades 

de produção de determinados produtos em nichos específicos. É nessa perspectiva que Evans 

define o conceito de desenvolvimento: 

 “Partindo desta perspectiva, ‘desenvolvimento’ não é mais apenas uma trajetória 

local de transformação. É também definido pela relação entre a capacidade produtiva 

local e uma reordenação global de setores industriais. Os países que preenchem os 

nichos setoriais mais dinâmicos e lucrativos são os “desenvolvidos”. Ser relegado a 

nichos menos recompensadores ou manter vínculos menos desejáveis de uma cadeia 

produtiva reduz a perspectiva de mudança progressiva. Como a divisão internacional 

de trabalho é hierárquica, preocupar-se com o desenvolvimento requer uma 

preocupação com o seu lugar na hierarquia” (EVANS, 2004, p. 33). 

Partindo dessa concepção, pode-se afirmar que as possibilidades de desenvolvimento 

envolvem um conjunto de atores e agentes que extrapolam os limites nacionais. Deve-se levar 

em consideração as aspirações dentro das quais um Estado-nação persegue no interior da cadeia 

global de produção que ele deseja se integrar, junto as capacidades de inovação que as empresas 

podem assumir e a articulação entre Estado e capital privado na formulação de estratégias. 

 Em um primeiro momento pode parecer que a proposta se assemelha ao conceito de 

“vantagens comparativas”, onde um país deve aproveitar as suas vocações produtivas para 

conseguir ter sucesso no mercado mundial. Porém, Evans coloca que as cadeias globais de 

produção não são estáticas, e sim dinâmicas. O papel que a estrutura do mercado mundial 

assume é importante na definição de estratégias e de possibilidades de desenvolvimento. 

Todavia, as vantagens também são processos construídos e que perpassam por transformações. 

Com uma economia cada vez mais globalizada, abrem-se nichos dos quais os países emergentes 

podem se apropriar e construir suas próprias vantagens comparativas.  

 É nesse processo de construção de vantagens comparativas que a constituição de 

instituições assume papel importante na análise, elas se tornam uma dimensão que podem 

influenciar o sucesso ou o insucesso nas políticas industriais. É nessa condição que o papel do 

Estado assume importância. O argumento aponta que ao invés de se pensar em questão de 

“quanto” o Estado intervêm nos processos econômicos, a pergunta deveria ser formulada em 

“como” ele intervém. Nesse sentido, “a importância é deslocada da dimensão quantitativa para 

uma dimensão qualitativa” (MONTEIRO, 2012) pois se o foco é nas relações ente atores 
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estatais e privados para a realização de políticas de desenvolvimento, é na construção de 

consensos que se estabelece os limites e possibilidades do alcance das políticas formuladas, 

localizando na relação Estado-sociedade o cerne da análise.  

 Evans define esse método como abordagem institucional comparativa: 

“institucional porque busca explicações que vão além dos interesses utilitaristas de 

indivíduos, procurando compreender os padrões mais duradouros de relacionamento 

nos quais se inserem tais interesses; comparativo porque focaliza variações concretas 

de casos históricos, vem vez de buscar explicações genéricas.” (EVANS, 2004, p. 44) 

Estabelecer a mediação que os papeis dos quais o Estado estabelece com os atores 

interessados no desenvolvimento, aponta para uma crítica aos - como define Evans – neo-

utilitaristas. Esta escola localiza a ação do Estado como dotada de uma lógica de busca por 

privilégios. A racionalidade do Estado é vista como uma antítese à racionalidade do mercado. 

O que se estabelece entre os atores privados e o Estado é uma espécie de barganha, onde em 

troca de apoio político, o Estado fornece uma gama de privilégios aos atores privados e estes 

retornam em forma de apoio. Esse tipo de relação tende a atrofiar as forças de mercado na 

resolução de problemas. Devido a essa racionalidade essencial do Estado, os neo-utilitaristas 

radicalizam a concepção do Estado mínimo, identificando nele uma espécie de encarnação do 

“mal” que só pode ser remediado a partir da substituição, onde for possível, da ação do Estado 

por mecanismos de mercado.  

A abordagem institucional comparativa incorpora a crítica de autores já citados no 

trabalho, mostrando que a ação econômica dos atores em processos econômicos não é isenta de 

“interferências” sociais, políticas e culturais. A própria noção de mercado tal como é constituído 

no capitalismo, só foi possível graça ao desenvolvimento de uma estrutura institucional 

mediada pelo Estado que conformou procedimentos burocráticos e favoreceu a emergência do 

capitalismo como sistema econômico hegemônico (WEBER, 2004). É na análise empírica por 

meio da comparação sistemática entre realidades institucionais diversas que estruturam as 

possibilidades de ação conjuntas na relação Estado-sociedade que reside a resposta 

metodológica e epistemológica dos institucionalistas aos neo-utilitaristas. A questão para 

aqueles é mostrar que o Estado ainda continua como um instrumento indispensável na resolução 

de problemas de ação coletiva (EVANS, 2004). 

A contribuição dos institucionalistas ajuda na compreensão de como é possível 

estabelecer políticas de transformação industrial tendo o Estado como ator fundamental. Essa 

perspectiva fornece os elementos fundantes no sentido de mostrar que a racionalidade do Estado 
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não é nociva a uma política de investimentos positiva, promovendo alocação de recursos e 

garantindo o bem-estar social. 

 

2.3. Os caminhos da retomada da indústria de construção naval: mecanismos de mercado 

x ativismo estatal 

 Os debates sobre os caminhos que a indústria de construção naval no Brasil devia 

percorrer para a retomada do setor no período de retração que se seguiu a década de 90, 

envolveu questões sobre o papel do Estado no setor, o tipo de embarcação a ser construído pelos 

estaleiros e sobre a prioridade do mercado interno ou externo.  

 Lima e Velasco (1998) se notabilizaram por elaborarem um conjunto de estudos e 

análises sobre o setor na década de 1990. As propostas que surgiam no sentido de retomar os 

investimentos no setor naval buscavam dar conta das mudanças ocorridas no cenário 

internacional, como a liberalização econômica e a globalização. O diagnóstico da retração do 

setor residia nas políticas industriais e estratégias comerciais adotadas pelos governos 

anteriores. Para os autores, o problema reside em uma política de proteção ao mercado interno 

sem contrapartidas produtivas por parte dos estaleiros; proteção demasiada ao setor, com 

medidas de reserva de mercado que criaram uma condição de atrofiamento da capacidade 

competitiva do setor naval brasileiro, os estaleiros por contarem com uma demanda prevista e 

com a ausência de concorrentes mais preparados tecnologicamente, impuseram aos estaleiros 

nacionais uma situação cômoda e privilegiada. Ou seja, a causa da crise do setor no Brasil 

estava no Estado.  

Segundo os autores, com a liberalização do transporte marítimo operada na década de 

1990, os estaleiros brasileiros não conseguiam competir com os grandes players mundiais na 

produção de embarcações e o setor de indústria de construção naval chegou perto do 

desaparecimento. A solução encontrada por Lima e Velasco se aproximavam dos diagnósticos 

dos formuladores neoliberais e neo-utilitaristas da ineficiência do Estado em solucionar as 

questões da esfera econômica. A proposta residia na especialização de um tipo de embarcação 

para o mercado de exportação, aproveitando algum nicho específico dentro da cadeia produtiva 

global. A princípio pode parecer uma proposta similar ao conceito de desenvolvimento dos 

institucionalistas, porem a proposta de Lima e Velasco está centrada no mercado como 

elemento unidimensional na resolução do problema da acumulação e do crescimento, e não na 

dinâmica Estado-sociedade. Além do mais, os autores concebem o problema do 
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desenvolvimento e da retomada do setor apenas pelo prisma da maximização dos lucros, 

alienando a dimensão do bem-estar social.  

Mas afinal, a prioridade do mercado interno seria uma condição de desinvestimento do 

setor? Seria o mercado externo uma estratégia viável de retomada do setor naval? A questão 

reside nos fundamentos a qual a política de desenvolvimento deve alcançar, as suas prioridades. 

Fica claro que a concepção dos autores reside em uma perspectiva de bem-estar apenas na 

dimensão econômica, não a compreendendo como objetivo de uma política social. Sendo assim, 

o mercado interno não seria a melhor estratégia por não alcançar as melhores oportunidades de 

negócio.  

Uma outra abordagem discordará da visão da preferência do mercado externo de 

exportação como estratégia para a retomada do setor. Com o fraco desempenho do setor após a 

tentativa de adoção das propostas defendidas, um novo conjunto de autores vai voltar a 

identificar o mercado interno e a ação do Estado como uma das medidas para a retomada do 

setor.  

É nessa perspectiva de uma retomada de uma agenda participativa do papel do Estado 

nos processos econômicos, que autores preocupados com a dimensão social e política 

analisaram e propuseram políticas para o setor. 

Goularti Filho (2014) ao analisar o papel desempenhado pelo BNDES entre o período 

de desmonte e retomada do setor, identifica as mudanças que se operaram entre o período dos 

governos pró reformas de mercado (1994-2002) e os governos pós-reforma (2002-2010) nessa 

dimensão do financiamento público aos investimentos no setor. Ao mostrar que o fraco 

desempenho no setor se devia à natureza das políticas formuladas para o desenvolvimento do 

mesmo, ele apresenta que a partir de 2003, com a ascensão de Luis Inácio “Lula” da Silva (PT), 

foi apresentado um novo papel a ser cumprido pelo BNDES. Goularti Filho mostra que a partir 

de Pasin (2002), as orientações formuladas por Lima e Velasco (1997) como diretrizes para a 

indústria de construção naval tomaram uma outra direção. 

“A importância dos estaleiros como geradores de emprego e renda e a relevância do 

setor naval para o balanço de pagamentos são motivadores mais que suficientes para 

que se persiga a continuidade dos estímulos ao desenvolvimento do setor, 

desenvolvimento este que deve ser premido pela busca da eficiência e, 

consequentemente, da sustentabilidade (PASIN, 2002, p. 146-147 apud GOULARTI 

FILHO, 2014, p. 304).” 

Essa guinada de uma posição econômica strictu sensu, onde a dimensão social é 

encarada como outra instancia, para uma onde crescimento econômico e desenvolvimento 
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social estão interconectados, foi um fator determinante para a retomada da indústria de 

construção naval no Brasil.  

Demonstrando que as relações em que se estabelecem entre o sistema político vigente e 

as políticas voltadas para o desenvolvimento, Amaral, Gomide e Pires (2014) buscaram mostrar 

os mecanismos de decisão entre atores interessados no desenvolvimento e o contexto 

democrático como condições que propiciaram o ressurgimento do setor. Dessa forma, centram 

a análise no como o arranjo-institucional é importante para a realização de políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento.  

Segundos os autores, a presença de atores no interior de fóruns e de estruturas 

governamentais dota o Estado de uma maior possibilidade de sucesso na tomada de decisões 

políticas voltadas para os seus objetivos. Ao comparar com os arranjos institucionais dos 

governos militares (1964-1985), os autores demonstram que um contexto democrático, propicia 

uma maior participação de atores na definição de políticas públicas para o setor e aumentam a 

capacidade do Estado de resolver problemas de ordem coletiva. O arranjo anterior, “era 

marcado pela concentração das atividades de planejamento, gestão do fundo, tomada de 

decisões e monitoramento de projetos na Sunamam, autarquia ligada ao Ministério dos 

Transportes, a qual contava com ampla autonomia para execução da política” (AMARAL, 

GOMIDE, PIRES, 2010, p. 207). Essa concentração de decisões no entorno de órgãos próximos 

ao poder executivo, “não dispunha de mecanismos de interação com atores políticos e sociais 

diretamente interessados (como sindicatos de trabalhadores e populações locais afetadas) e 

outros atores burocráticos (como órgãos de controle, regulação e etc).” (Idem). 

 Essa abordagem contrasta com a análise de Lima e Velasco (1998), pois coloca de 

forma integrativa questões de ordem política na análise econômica. A questão não é a ação 

indevida e ineficiente do Estado em assuntos da ordem econômica, circunscritas apenas ao 

mercado resolver. Mas sim o papel que ele assume dentro de uma arranjo político-institucional. 

Sendo assim, a presença do Estado é parte integrante da possibilidade de sucesso ou fracasso 

de uma política voltada para alguma atividade econômica. 
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3. Histórico da indústria de construção naval no Brasil  

 Desde meados do século XIX, já se construía embarcações no Brasil, principalmente 

voltadas para a navegação fluvial e costeira, além de prestarem alguns serviços de reparos para 

o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) (GOULARTI FILHO, 2014). Até 1959, a 

indústria de construção naval se limitou a pequenos empreendimentos locais, sem ter 

possibilidades de se tornar uma indústria competitiva que atendesse as demandas das 

companhias de navegação brasileira (Companhia de Comércio e Navegação e o Lyod 

Brasileiro) que operavam no transporte de longo curso, restava aos estaleiros nacionais realizar 

reparos e construir pequenas embarcações para o transporte de cabotagem (idem). 

 Com a "Revolução" de 1930, e a readequação da correlação de forças no Brasil, tem 

início ao processo de industrialização pautado em uma política de substituição de importações 

- ou de industrialização restringida - (MENDONÇA, 2003). Esse período marca a ascensão de 

Getúlio Vargas (1930 -1945), e nas suas pretensões de modernização do Estado e de suas 

estruturas administrativas, é criada a Comissão de Marinha Mercante (CMM) em 1939, sendo 

ela uma “autarquia com autonomia administrativa e financeira à qual competia definir as 

políticas de orientação, organização e financiamento para a navegação brasileira” (GOULARTI 

FILHO, 2014, p .447).  A CMM dotava o Estado brasileiro de definir bases e diretrizes para a 

marinha mercante brasileira, o que implicava diretamente na indústria de construção naval 

local, que se limitava a produção de embarcações de pequeno porte e de reparos para as 

companhias nacionais de navegação (GOULARTI FILHO, 2014). 

 A vinculação da Marinha Mercante com a indústria de construção naval será 

fundamental para a expansão desta, estabelecendo uma duradoura relação de oferta e demanda. 

No entanto, pela falta de uma indústria de base e de bancos de financiamento para os projetos 

dos principais armadores nacionais, não era possível estabelecer uma indústria de construção 

naval pesada, logo as principais encomendas das companhias de navegação do Brasil eram 

encomendadas em estaleiros estrangeiros. Isso só se tornaria possível posteriormente, com a 

fundação da CSN (1946) e do BNDE (1952) (GOULARTI FILHO, 2014). 

 Com a eleição de Juscelino Kubitchek (1955-1960), a indústria de construção naval 

passou a fazer parte de prioridades estabelecidas no Plano de Metas. Foi criado o Grupo 

Executivo da Indústria da Construção Naval (Geicon) com o objetivo de formular políticas para 

a tomada de decisão do executivo para o setor. No plano econômico, criou-se o Fundo de 

Marinha Mercante (FMM) para atuar como instrumento de arrecadação de recursos para  

o financiamento dos projetos voltados para a marinha mercante (Ibidem). Esse período marca 
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o aprofundamento da dependência da economia brasileira ao capital externo. “O Estado 

adquiria novas funções e esferas de atuação econômica que passavam desde a sua definição 

como banqueiro do capital privado, até o seu papel de proprietário” (MENDONÇA, 2003. p. 

59). A entrada do capital externo na indústria de construção naval passou pela instalação de dois 

estaleiros estrangeiros, Ishibrás (japonês) e Verolme (holandês), como empresas de ponta que 

continha alta tecnologia empregada na produção para atingir as metas estabelecidas. O período 

Kubitchek marca o estabelecimento da indústria de construção naval pesada no Brasil. 

(GOULARTI FILHO, 2014). 

Essas medidas caracterizam a presença do Estado no processo de acumulação capitalista 

no Brasil. Na ausência da possibilidade da burguesia brasileira em promover o desenvolvimento 

capitalista a partir de uma iniciativa própria devido à falta de capitais disponíveis, coube ao 

Estado, majorar o investimento em obras de infraestrutura e facilitar a entrada de capital 

estrangeiro, catapultando a acumulação capitalista no Brasil (MENDONÇA, 2003)  

Durante a ditadura civil-militar, principalmente na esteira do que se convencionou 

chamar de "milagre econômico", a indústria de construção naval passou por um momento de 

expansão e o Brasil chegou a deter o segundo maior parque mundial da industrial naval em 

volume de processamento de aço, ficando atrás apenas do Japão. (GITAHY; DE JESUS, 2009). 

Algumas mudanças impulsionaram esse crescimento, como a elaboração dos Planos de 

Construção Naval (PCN) I e II que ocorreram entre 1969 e 1975. A presença do Estado na 

produção se cristaliza e a CMM é transformada na Superintendência Nacional da Marinha 

Mercante (SUNAMAM). Esse período foi até então marcado por ser o mais produtivo para 

indústria de construção naval do Brasil, além da posição de destaque em quantidade de aço 

processado.  

Após esse período, os anos 80 marcaram uma profunda crise na indústria de construção 

de naval do Brasil. O caso mais emblemático que marca essa virada é a "crise da SUNAMAM" 

onde foi apurado um grande rombo financeiro nas contas da autarquia. Para além de questões 

internas, essa crise é marcada pelos desdobramentos da crise do Petróleo de 1973 afetando 

diversos produtores navais ao redor do mundo. No Brasil boa parte dos estaleiros passam por 

venda de seus ativos a outros investidores, os estaleiros começam a operar com uma capacidade 

ociosa de quase 60 % e a maioria das encomendas dos Planos Permanentes da Construção Naval 

(PPCN) não são entregues no prazo. (GOULARTI FILHO, 2014) 

 Com o processo de democratização e com fim da ditadura civil-militar em 1985, o 

quadro da indústria naval brasileira não se altera, os governos seguintes não conseguem operar 

uma mudança qualitativa e a crise econômica do período acentua essa situação. Os planos de 
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desestatização do governo Collor (1990-1993) desmontam os principais armadores nacionais, 

caso da CSN e da frota do Lyod Brasileiro, além da liberalização dos transportes de longo curso, 

que expôs os estaleiros nacionais a concorrência internacional (GITAHY; DE JESUS, 2009). 

 Os governos de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) mostraram uma iniciativa 

diferente de como encarar a crise do setor da indústria naval no Brasil, principalmente no 

segundo mandato, a partir de algumas medidas como o Programa Navega Brasil, mas não 

alcançou resultados expressivos. (GOULART FILHO, 2014). 

 A situação da indústria naval brasileira, ganha novos ares de mudança com a eleição de 

Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 2010). O ponto de inflexão se materializa na construção da 

P-51, que seria construída em Cingapura e que foi transferida para ser construída no Brasil. O 

papel da Petrobras foi decisivo nesse processo de retomada, marcando a entrada do offshore 

como principal atividade fim para a indústria de construção naval do Brasil. (GOULART 

FILHO, 2014). 

 Com o lançamento de diversos programas, como o Programa de Mobilização da 

Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP), em 2003, que teve como objetivo 

promover o crescimento da atividade industrial do Brasil gerando empregos e criando bens e 

serviços e o lançamento do Programa de Modernização e Expansão da Frota (PROMEF), que 

foi dividido em duas partes, PROMEF I e PROMEF II, atuando numa política de incentivo à 

indústria naval brasileira por meio das encomendas feitas pela Transpetro, deram uma nova 

dinâmica para o setor criando uma demanda possível de ser concretizada pelos estaleiros 

nacionais (Idem). 
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4. Programas de investimento para o setor da indústria de construção naval (2003-2010) 

 No final da década de 90 e início da década de 2000 foram lançados alguns programas 

e tomadas algumas iniciativas a fim de estabelecer novos marcos para indústria de construção 

naval e aproveitar a demanda gerada pela alta da exploração do petróleo offshore no Brasil. A 

partir disso, dois fatores influenciaram essa nova agenda: a Lei do Petróleo, promulgada em 

1997, e o programa Navega Brasil, iniciado em 2000 (PASIN, 2002; GITAHY, DE JESUS; 

2014; D’AVILA, BRIDE, 2017). 

O primeiro se destinou a encerrar o monopólio de extração e do refino de petróleo por 

parte da Petrobras, abrindo o mercado para grandes players do mercado mundial. O segundo 

estabelecia novos marcos e parâmetros para o financiamento de construção de embarcações e 

encomendas nos estaleiros brasileiros (PASIN, 2002). 

Outro programa iniciado nesse período diz respeito ao Programa de Renovação e 

Ampliação da Frota de Apoio Marítimo (Prorefam), lançado em 1999, pela Petrobras. O 

programa visava a encomenda e a modernização de embarcações de apoio marítimo à produção 

offshore da Petrobras. O primeiro plano do Prorefam foi lançado em 1999 e previa a construção 

de 19 embarcações de apoio para a prestação de serviços à Petrobras (CAMPOS NETO, 2014; 

D’AVILA, BRIDE, 2017). 

Nesse primeiro impulso da retomada dos investimentos na indústria de construção naval 

é possível observar a importância que o setor de exploração offshore assume. Antes, os 

principais armadores brasileiros se encontravam no setor de transporte marítimo, em destaque 

a cabotagem e o longo curso, esses acabaram perdendo a capacidade de investimento com a 

crise de financiamento do Estado brasileiro a partir da década de 80, com o fim da reserva de 

mercado fruto da liberalização do transporte marítimo e aquaviário no Brasil  na década de 90 

e sem condições de concorrerem com os players mundiais do transporte marítimo, as 

companhias de navegação nacionais foram perdendo espaço e os estaleiros nacionais perderam 

seus principais clientes. (GOULARTI FILHO, 2014). 

Todavia, mesmo com a implementação dessas inciativas, o setor não alcançou os 

resultados esperados. Goularti Filho (2014) afirma que o modelo implementado pelo Navega 

Brasil não estabeleceu um plano com metas definidas para o setor. O resultado foi a contínua 

perda de contratos de construção de embarcações e plataformas para os concorrentes 

internacionais, principalmente Coreia do Sul e Cingapura, como mostra o quadro abaixo: 
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Tabela 1 - Encomendas de Plataformas 

Plataforma Tipo Contratante País  Participação Ano de 

     de contratação 

     componentes  

     brasileiros  

     (em %)  

       

P35 FPSO Hyundai Coreia do 0 1999 

   Sul    

      

P36 SS Marítima Itália/Canadá 0 2000 

       

P37 FPSO Marítima Cingapura  20,0 2000 

       

P38 FPSO Mitsubishi Cingapura  15,0 2000 

       

P40 SS Mitsubishi Cingapura  20,0 2001 

       

P47 FPSO Astano Espanha  0 2002 

       

P49 FPSO Halliburton   0 2002 

       

Fonte: Ferraz et.al (2003) apud Goularti Filho (2014). 

Dessa forma, a implementação dos programas, por si só, não conseguiu criar os efeitos 

positivos necessários para uma retomada do setor, pelo menos até 2003. Apostou-se em um 

mecanismo de livre-mercado para superar as deficiências de oferta do setor, porém sem 

nenhuma definição clara de qual seria o papel do Estado e do capital nacional nessas condições. 

Logo, é possível afirmar que a retomada do setor dependia de uma clarificação e de uma mínima 

coerência nas articulações dos atores sociais nos objetivos traçados de antemão o que Pires, 

Gomide e Amaral (2014) chamaram atenção sobre as capacidades estatais e suas consequentes 

articulações na possibilidade de gerar políticas públicas para o setor em um contexto 

democrático por via de arranjos institucionais. Sendo assim, a posterior retomada da indústria 



30 
 

 

 

de construção naval, alcançando resultados setoriais mais expressivos foi fruto de um conjunto 

de decisões políticas que teve o Estado como ator fundamental através de um conjunto de 

políticas e programas formulados para estimular o setor naval. (D’ AVILA, BRIDI, 2017; 

GITAHY, DE JESUS, 2017) 

 

4.1. Programa de Mobilização da Indústria de Construção Naval (Prominp).1 

O primeiro passo com relação a formulação de um programa para estimular e definir 

novas diretrizes para a indústria de construção naval, ocorreu em 2003 com o lançamento do 

Prominp.  (D’ AVILA, BRIDI, 2017; GITAHY, DE JESUS, 2017). O objetivo do programa foi 

formular as bases competitivas para a participação da indústria de construção naval nacional no 

mercado de extração de petróleo e gás. Duas ações foram importantes neste sentido: a primeira 

com a criação da lei de conteúdo local estabelecendo as diretrizes para a produção de 

plataformas em solo brasileiro. A segunda criando um fórum permanente que envolvesse os 

atores estatais, empresariais e sindicais na formulação de uma política de investimentos para o 

setor.   

O Prominp conseguiu dar um primeiro passo fundamental em promover a retomada da 

indústria nacional aproveitando a demanda crescente do setor de offshore.   

 

4.2. Programa de Renovação e Ampliação da Frota de Apoio Marítimo (Prorefam). 

Com a alta da demanda de exploração offshore deu-se continuidade ao Prorefam na 

perspectiva da construção de mais embarcações de apoio marítimo às plataformas de exploração 

da Petrobras após a sua primeira etapa em 1999. (CAMPOS NETO, 2014). Os principais tipos 

de embarcação encomendadas por esse programa, são conhecidas como: Anchor 

                                                                   

1 Ver http://www.prominp.com.br/prominp/pt_br/conteudo/sobre-o-prominp.html. Consultado em 

29/06/2018. 
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HandlingandTug Supply (AHTS)2, Platform Supply Vessels (PSV)3, Oil Spill Recovery Vessel 

(OSRV)4, Pipe-Laying Support Vessel (PLSV)5, Remote Operate Vehicle Support Vessel  

                                                                   

2 AHTS (Anchor Handling Tug Supply): Embarcação que pode medir entre 60 e 80 metros de comprimento e 

potência (HP) de 6.000 a 20.000 atua com rebocador, manuseio de âncoras e transportes de suprimentos (tubos, 

água doce, óleo, lama, salmoura, cimento, peças, etc.). Ver http://www.sobena.org.br/wp-

content/uploads/2015/07/Tipos-de-embarcacoes.pdf. Consultado em 13/06/2018.   

3 PSV (Platform Supply Vessel): Utilizado no apoio às plataformas de petróleo, transportando material de 

suprimento: cimento, tubos, lama, salmoura, água doce, óleo, granéis. Mede de 60 a 100 metros de comprimento 

e HP em torno dos 5.000. Possui impelidores laterais (BHP). Ver http://www.sobena.org.br/wp-

content/uploads/2015/07/Tipos-de-embarcacoes.pdf. Consultado em 13/06/2018.   

4 OSRV (Oil Spill Recovery Vessel): Utilizado no combate ao derramamento de óleo dotado de especificações 

que permitem trabalhar na mancha de óleo, em atmosfera onde a evaporação do petróleo produz gás natural, por 

isso é dotado de sistemas elétricos blindados. Ver http://www.sobena.org.br/wp-content/uploads/2015/07/Tipos-

de-embarcacoes.pdf. Consultado em 13/06/2018.   

5 PLSV (Pipe Laying Support Vessel): Embarcação complexa e altamente especializada, dotada de 

equipamentos/sistemas sofisticados e de elevado valor, é usada para construção e lançamento de linhas rígidas e 

flexíveis. Ver http://www.abeam.org.br/embarcacoes.php. Consultado 13/06/2018.     
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(RSV-ROV)6, Multipurpose Supply Vessel (MPSV)7, e de pequeno porte: Line Handling 

(LH)8, Utility (UT)9; e Transporte de Passageiro (P) ou Crewboat10. (CAMPOS NETO, 2014). 

Uma peculiaridade do Prorefam é que as embarcações encomendadas não fazem parte 

do patrimônio da Petrobras, mas sim dos armadores. O que se estabelece é um contrato de frete 

entre a Petrobras e os armadores das embarcações. As embarcações ficam à disposição da 

Petrobras durante o contrato de afretamento, sendo que todo o processo de captação de recursos 

e financiamento é conduzido pelos armadores e pelos estaleiros, ficando a cargo da Petrobras 

apenas o repasse do valor do frete e de outras condições por parte da mesma (CAMPOS NETO, 

2014). 

O Prorefam se constituiu como um importante passo dado no sentido de um 

deslocamento do montante de afretamentos de empresas estrangeiras para empresas nacionais. 

Na primeira etapa do programa, em 1999, foram construídas 19 embarcações referentes a um 

montante de 1.425 milhões de reais, na segunda etapa do programa foram encomendadas 58 

embarcações gerando um montante de 4.350 milhões de reais. Em 2008, ocorreu a terceira etapa 

do Prorefam, com a previsão de entrega de 146 novas embarcações até 2014, com índice de 

                                                                   

6 RSV (ROV Support Vessel): Embarcação de apoio especializada em operação de ROV - Remote Operate 

Vehicle, pequeno veículo operado do navio e que atua no fundo do mar através de braços mecânicos, luzes e lentes 

no manuseio e montagem de equipamentos submarinos offshore. Ver http://www.sobena.org.br/wp-

content/uploads/2015/07/Tipos-de-embarcacoes.pdf. Consultado em 13/06/2018.   

7 MPSV (Multipurpose Supply Vessel): Navio multitarefa, suprimento (cimento, tubos, lama, salmura, água 

doce, óleo e granés) e manuseio de âncoras. Ver http://www.sobena.org.br/wpcontent/uploads/2015/07/Tipos-de-

embarcacoes.pdf. Consultado em 13/06/2018.     

8 LH (Line Handling): Embarcação utilizada no manuseio de espias (cabos de amarração). Tem cerca de 35 

metros de comprimento e potência em torno de 1.800 HP. Ver 

http://www.sobena.org.br/wpcontent/uploads/2015/07/Tipos-de-embarcacoes.pdf. Consultado em 13/06/2018. 

9 UT (Utility): Embarcação de pequeno porte e ligeira usada no transporte de pessoal que trabalham a bordo das 

plataformas. Ver http://www.sobena.org.br/wp-content/uploads/2015/07/Tipos-de-embarcacoes.pdf. Consultado 

em 13/06/2018.    

10 Crewboat: Adotadas para transporte de tripulantes para as plataformas. Ver 

http://www.abeam.org.br/embarcacoes.php. Consultado em 13/06/2018.    
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nacionalização de 75% (CAMPOS NETO, 2014). Abaixo, os números com a quantidade de 

embarcações encomendadas:  

Tabela 2 - Quantidade de embarcações encomendadas pelo Prorefam (1999 a 2008) 

Planos Número de embarcações Valores (R$ milhões) 
   

Prorefam 1 (1999) 19 1.425 
   

Prorefam 2 (2004) 58 4.350 
   

Prorefam 3 (2008) 146 10.950 
   

Total 223 16.275 
   

    Fonte: Campos Neto (2014). 

O programa conseguiu aumentar a quantidade de embarcações de apoio marítimo no 

Brasil, como mostra os dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ): 

Figura 1 - Quantidade de embarcações de apoio marítimo no Brasil 

  
Fonte: ANTAQ (2012).  

Todavia, mesmo com o crescimento deste segmento no mercado brasileiro, a Petrobras 

ainda se viu obrigada a buscar no mercado internacional o afretamento da maioria das 

embarcações de apoio marítimo da qual necessitava. Campos Neto (2014) coloca que em 2012, 

57% da frota de apoio marítimo ainda era afretada por empresas estrangeiras, mostrando os 

limites dos efeitos produzidos pelas estratégias de desenvolvimento no setor. 

 

4.3. Programa Empresa Brasileira de Navegação (Programa EBN) – Petrobras  
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O Programa EBN foi lançado em 2008 com o objetivo de criar uma frota dedicada ao 

serviço de cabotagem para o transporte de óleo bruto e derivados da Petrobras. (CAMPOS 

NETO, 2014). Dividido em duas etapas, o EBN 1 foi lançado em 2008 e o EBN 2 em 2010. Na 

primeira etapa foram encomendadas 19 embarcações. Após a boa aceitação do mercado pelo 

programa, o EBN 2 lançou o edital de mais 20 embarcações. 

O modelo de contrato estabelecidos são parecidos com o do Prorefam, a partir de 

afretamentos da Petrobras com armadores e estaleiros. “São contratos de afretamento por tempo 

(time charter), quinze anos renováveis. O aluguel do navio inclui todas as necessidades, isto é, 

a empresa paga para ter o navio tecnicamente disponível para operar (contrato take or pay)” 

(CAMPOS NETO, p.116).  

Nas duas etapas do EBN foram investidos um total de R$ 4,4 bilhões na construção das 

embarcações, além de um custo anual dos valores dos fretes em aproximadamente R$ 1,45 

bilhões. Os investimentos foram acompanhados da exigência de regra conteúdo local de 50% 

dos componentes das embarcações a serem fabricadas no Brasil. Essa medida propiciou um 

direcionamento e ajudou no ressurgimento do setor de navipeças11 e de investimentos nos 

estaleiros brasileiros. (CAMPOS NETO, 2014)  

4.4. Programa de Modernização e Expansão da Frota (PROMEF) – Transpetro  

O Promef foi o principal programa de investimentos deste período para a indústria de 

construção naval se formos levar em consideração o volume de investimentos e os 

desdobramentos da demanda gerada pela Transpetro. Ele contou com duas etapas, o Promef I 

em 2005 e o Promef II em 2008. (CAMPOS NETO, 2014), (D’AVILA; BRIDI, 2017). Campos 

Neto (2014) mostra que com a drástica redução da frota de transporte marítimo sofrida pela 

Petrobras desde a década de 90, foi lançado em 2005, o Programa de Modernização e Expansão 

da Frota a fim de encomendar um conjunto de embarcações para subsidiária de transportes da 

Petrobras, a Transpetro, renovar e atualizar suas embarcações. 

Os principais objetivos dos Promef foram: construir navios em estaleiros nacionais 

promovendo uma nacionalização de 65% na sua primeira fase e 70% na segunda; estimular o 

desenvolvimento e a capacitação de uma indústria nacional de navipeças que pudesse atingir a 

demanda interna e competir em termos de preço com o mercado internacional. Pires, Gomide 

e Amaral (2014) ainda ressaltam o objetivo de tornar a Transpetro como a maior armadora da 

                                                                   
11 Para uma melhor analise sobre os impactos na indústria de navipeças, ver Campos Neto; Romminger; 

Pompermayer (2014).   
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América Latina, reforçando a questão da redução da dependência da Petrobras nos afretamentos 

de embarcações. Sendo essa uma diferença para os programas anteriores (Prorefam e EBN) as 

modalidades de aquisição das embarcações, não havendo desembolso de frete sobre as 

embarcações.            

 O Promef I encomendou um total de 23 embarcações (2.624 mil TPB), sendo 10 

Suezmax (157 mil TPB), 5 Aframax (114 mil TPB), 4 Panamax (73 mil TPB) e 4 Produtos (48 

mil TPB), com previsão de entrega das obras em 2010. No Promef II, impulsionada pela 

descoberta do Pré-Sal e pela inclusão da indústria naval no Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), foram encomendadas mais 26 embarcações, sendo 4 Suezmax (DP) (153 

mil TPB), 3 Aframax (DP) (107 mil TPB), 8 Gaseiros, 8 Produtos e 3 Bunker (4,3 mil TPB). 

Se somarmos os valores envolvidos nos investimentos nas duas etapas do Promef, chega-se a 

um total aproximado de R$ 11 bilhões. (CAMPOS NETO, 2014); (GOULARTI FILHO, 2014);                 

Um dos grandes efeitos do Promef foi a descentralização do setor de construção naval 

no Rio de Janeiro. Um conjunto de estaleiros foram criados – a maioria deles com ampla 

participação do capital nacional – em regiões sem grande tradição industrial neste setor, como 

a região Nordeste e a região Sul. (GOULARTI FILHO, 2014). No entanto, as encomendas 

provenientes do Promef sofreram um conjunto de atrasos na entrega das embarcações. Um dos 

fatores está relacionado ao fato de os novos estaleiros criados para atender essa demanda não 

conseguiram se adequar em termos de “gestão, aprendizado e de treinamento de mão de obra” 

(CAMPOS NETO, 2014, p. 122). 

4.5. Programas de encomendas de plataformas da Petrobras  

Com a descoberta do Pré-Sal em 2006, acelerou-se a necessidade da contratação de 

plataformas de extração de petróleo no Brasil. A Petrobras encomendou um conjunto de 

plataformas aos estaleiros nacionais. 

 Até 2010, foram encomendadas, entregues e alugadas um total de 23 plataformas, entre 

elas, 4 Semissubmersíveis (SS)12, 15 unidades do tipo Floating Production Storage and 

                                                                   
12 Plataforma semissubmersível (SS): Unidade flutuante usada na perfuração de poços e na perfuração de poços 

e na produção de petróleo. Tem grande mobilidade, podendo mudar rapidamente de um campo a outro. Formada 

por um ou mais conveses, apoiados por colunas em flutuadores submersos. Ver 

http://www.petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas/desktop/index.html. Consultado 18/06/2018.   
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Offloading (FPSO)13, 1 do tipo Tension Leg Well Platform (TLP)14, 1 Floating, Storage and 

Offloading (FSO)15 e mais 1 Floating Production Unit (FPU)16. (SINAVAL, 2010). 

Goularti Filho (2014) mostra como o redirecionamento da política econômica de 

contratação de plataformas privilegiou o mercado interno, impulsionada ainda mais pela 

obrigatoriedade mínima de 65% de conteúdo local nos componentes das plataformas.  

Mesmo após a obrigação de conteúdo local, apenas 3 plataformas foram construídas 

integralmente em estaleiros nacionais: P-51, P-55 e P-56. Outras 7 tiveram seus módulos 

integrados por estaleiros brasileiros e outras 12 foram construídas integralmente em estaleiros 

internacionais. (SINAVAL, 2010). 

 

4.6. O papel exercido pelos programas 

 Após a apresentação dos programas é possível afirmar que a Petrobras e suas 

subsidiarias trouxeram uma dinâmica positiva para a indústria de construção naval brasileira. 

O montante de investimentos na construção de diversos tipos de embarcações, somadas a uma 

conjuntura progressiva estimulada pela descoberta do pré-sal, propiciaram um cenário 

adequado para a estratégia de retomada do setor. 

                                                                   
13 Floating Production Storage and Offloading (FPSO): Unidade flutuante que pode produzir, armazenar e 

transferir petróleo. Tem grande mobilidade e é usada principalmente em locais mais isolados, com pouca estrutura 

para a instalação de uma plataforma fixa. O óleo é escoado por navios-aliviadores e o gás, por meio e dutos. 

Importante para a produção em águas profundas e ultraprofundas. Ver 

http://www.petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas/desktop/index.html. Consultado 18/06/2018.     

14 Tension Leg Platform (TLP): Plataforma flutuante ancorada ao fundo do mar por cabos solidários a sistema de 

ancoragem sob a plataforma. Como uma Spar, possui sistemas de produção, processamento e transbordo de 

hidrocarbonetos, além de risers rígidos. Ver http://www.sobena.org.br/wp-content/uploads/2015/07/Tipos-de-

Plataformas.pdf. Consultado 18/06/2018.   

15 Floating Storage and Offloading (FSO): Plataforma flutuante cuja única diferença quando comparada ao FPSO 

é não produzir hidrocarbonetos, só os armazena e promove seu transbordo (transferência para navios aliviadores 

ou dutos). Ver http://www.sobena.org.br/wp-content/uploads/2015/07/Tipos-de-Plataformas.pdf. Consultado 

18/06/2018.    

16 Floating Production Unit (FPU): Plataforma de tipo semissubmersível que processa óleo extraído sem 

armazenar e transfere a navios aliviadores através de plataformas de rebombeio. Ver http://sinaval.org.br/wp-

content/uploads/SINAVAL-Cenario2010-Plataformas.pdf. Consultado 18/06/2018.  
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   As decisões tomadas pelo Estado nesse período contrastam com as afirmações de que 

ele não deveria ter um papel central nos investimentos para a indústria de construção naval. A 

presença da Petrobras como principal demandante para o setor reforça o papel positivo do 

Estado na retomada, mostrando a partir dos resultados obtidos que a racionalidade do Estado 

não se mostrou nociva aos interesses dos atores econômicos, pelo contrário, os resultados dos 

programas formulados no período mostram que discussão central do desenvolvimento perpassa 

pela articulação entre a dimensão econômica e a dimensão política.  

 

4.7. Estaleiros 

O crescimento da extração de petróleo offshore no início da década de 2000 e 

impulsionado pela descoberta do pré-sal em 2006 demandou um conjunto de programas 

institucionais de investimento para o setor, como já citado nesse capítulo. A possibilidade de 

realização de todos os investimentos e marcos regulatórios para o setor de offshore e de 

construção naval, principalmente a lei de conteúdo local, só foi possível com a modernização e 

construção de estaleiros no país (CAMPOS NETO, 2014).    

 Historicamente, a indústria de construção naval no Brasil se concentrou no Rio de 

Janeiro. Em 2006, o Brasil contava com 25 estaleiros, sendo que destes, 15 estavam situados 

no Rio de Janeiro, ou seja, 60% do total dos estaleiros nacionais. Todavia, a partir do ano de 

2007, começou-se a materializar a descentralização dos estaleiros no Rio de Janeiro para outras 

regiões do país, principalmente, para o Nordeste e o Sul. O resultado desta descentralização é 

visível: em 2010, existiam no Brasil 45 estaleiros entre construídos e licitados para começarem 

a operar nos anos seguintes. Destes, 22 estavam no Rio de Janeiro e 23 estavam em outros 

Estados no país. Mesmo ainda sendo o estado que concentrava a maior parte dos estaleiros, em 

3 anos a maioria simples dos estaleiros já estava em outros estados para além do Rio de Janeiro 

(SINAVAL, 2007; 2012). 

O ano de 2007 é considerado como o ano da retomada da indústria de construção naval 

no Brasil. (SINAVAL, 2008). Goularti Filho (2014) demonstra que a construção de três novos 

estaleiros representou essa nova fase para o setor: os estaleiros Atlântico Sul S.A (PE), Rio 

Paraguaçu (BA) e Quip S.A (RS). O primeiro foi resultado de um empreendimento conjunto 

entre as construtoras Camargo Corrêa, Queiroz Galvão e PJMR Empreendimentos, em 2005, 

iniciando suas operações em 2008 - durante o período de construção a holding sul-coreana 



38 
 

 

 

Samsung Heavy Industry17 integrou o consórcio com 10% das ações da empresa e se tornou 

sócia internacional do estaleiro, com a função de ser parceira tecnológica do empreendimento. 

(CAMPOS NETO, 2014).  O Estaleiro Atlântico Sul (EAS) recebeu encomendas previstas pelo 

PROMEF I, no total de 22 petroleiros para serem entregues à Transpetro, além da plataforma 

semissubmersível P-55 para a Petrobras e 2 navios VLCC18 para a Noroil.  O EAS se tornou o 

maior estaleiro da América do Sul. (GOULARTI FILHO, 2014) (SINAVAL, 2007; 2008). 

Logo, é possível perceber que a implementação do EAS foi uma decisão estratégica de construir 

um estaleiro de ponta no Brasil e não apenas mais um estaleiro coadjuvante na cadeia produtiva. 

 O segundo foi fruto de um consórcio entre a UTC Engenharia; Odebrecht e Queiroz 

Galvão, localizado no município de Maragojipe (BA), foi fundado em 2008 para atender 

serviços de engenharia e construção de duas plataformas de perfuração autoelevatórias P-59 e 

P-60 para a Petrobras. (GOULARTI FILHO, 2014).  

 O terceiro foi construído a partir do consórcio entre Queiroz Galvão, UTC Engenharia, 

Camargo Corrêa e Iesa, localizado no município de Rio Grande (RS) iniciando suas operações 

no ano de 2005.  Primeiramente, foi construído para atender as encomendas da plataforma P-

53, em seguida foram encomendadas as plataformas P-55 e P-63 (GOULARTI FILHO, 2014) 

 Para Goularti Filho (2014), esses três estaleiros representaram o direcionamento da 

política de encomendas da Petrobras para o mercado interno. A sua consequência foi a 

descentralização da produção de construção naval no Rio de Janeiro e a sua disseminação para 

outros Estados.  

 

4.8. Encomendas e características dos estaleiros nacionais 

 A retomada da indústria de construção naval no Brasil impôs a necessidade dos 

estaleiros de se equiparem e se modernizarem, além da criação de novos estaleiros para atender 

as demandas crescentes.  

4.8.1. Região Sudeste 

    

 

                                                                   
17 Em março de 2012, a Samsung vendeu a sua fatia de participação nas ações do Atlântico Sul para as maiores 

controladoras do estaleiro, Camargo Corrêa e Queiroz Galvão. Ver 

http://www.valor.com.br/empresas/2573028/samsung-deixa-de-ser-socia-do-eas 

  
18

 VLCC (Very Large Crude Carrier): Navios-Tanque usados em longa distância no transporte de óleo cru. Ver 

http://lattes.cnpq.br/5348379740812276. Consultado em: 30/05/2018. 
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Tabela 3 - Principais estaleiros da Região Sudeste  

Estaleiros  Encomendas (Armador) 

EISA (RJ) 6 porta-contêineres e 2 graneleiros (Log-in), 

10 petroleiros (PDVSA), 4 petroleiros 

Panamax e 8 navios de produtos 

(Transpetro), 4 navios patrulha (Marinha do 

Brasil); 2 graneleiros (Laurin), 1 PSV (UP-

Offshore); 

Rio Naval (RJ) 5 petroleiros Aframax e 4 petroleiros 

Panamax (Transpetro);  

Mauá (RJ) 4 navios produtos (Transpetro); plataformas 

P-50, P-54, PMLX-1 (Petrobras); 

Brasfels/Keppel Fels (RJ) As plataformas P-51, P-52, P-56, P-57, P-61 

e a integração de módulos da FPSO Cidade 

de São Paulo e a FPSO Cidade de Paraty 

(Petrobras); 

UTC (RJ) 2 módulos para a P-55, 5 módulos para a 

plataforma P-57, 4 módulos para a P-58 e 3 

módulos para a P-62 (Petrobras); 

Aliança (RJ) 7 PSV 3000, 2 PSV 4500, 2 PSV 2000 

(grupo CBO) 

Aker Promar/STX Brasil (RJ) 1 OSCV, 5 AHTS (Dof Norkan 

Navegação), 3 PSV 4500 (2 para a Siem-

Consub e 1 para a Deep Sea) 

Wilson Sons (SP) 2 PSV 3000, 4 PSV 4500 e 11 rebocadores 

(grupo Wilson Sons) 

Fonte: Sinaval (2007; 2008; 2009; 2010), Campos Neto (2014). 

 

Em 2010, a região Sudeste, principalmente o Rio de Janeiro, concentrava a maioria dos 

estaleiros nacionais, cerca de 22 estaleiros; São Paulo contava com mais 6 estaleiros e o Espírito 

Santo se preparava para receber um estaleiro do grupo Jurong (SINAVAL, 2010; 2012).   

 Entre 2007 e 2010, nos estaleiros da região sudeste foram encomendados e entregues, 

principalmente, plataformas, petroleiros, navios porta-contêineres, navios de apoio marítimo, 
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empurradores e barcaças. O Rio de Janeiro produziu embarcações durante este período, voltadas 

para as demandas dos programas da Petrobras e de outros armadores nacionais e internacionais. 

Já São Paulo se concentra na produção de navios de apoio marítimo.  

4.8.2. Região Sul 

 Na região Sul, o que se observou foi um conjunto de grandes investimentos, 

principalmente, no Rio Grande do Sul, com a criação do estaleiro Quip S.A e do estaleiro Rio 

Grande para atender a construção de plataformas para a Petrobras.  O Estado de Santa Catarina 

já contava com alguns importantes estaleiros que atendiam a demanda de embarcações de apoio 

marítimo das companhias de navegação que detêm o controle dos estaleiros Detroit, caso da 

Starnav; e Navship, controlado pela Edison Chouest. Com o aumento da demanda por novas 

embarcações houve a licitação da construção do estaleiro EBR e do estaleiro Wilson Sons no 

Rio Grande do Sul e de um estaleiro do grupo Keppel Singmarine em Santa Catarina. 

 Os estaleiros da Região Sul, entregaram e encomendaram entre 2007 e 2010, 

plataformas, gazeiros, navios de apoio marítimo, balsas, empurradores e navios de pesca.   

   Tabela 4 - Principais estaleiros da Região Sul 

Estaleiros Encomendas (Armador) 

Detroit (SC) 45 rebocadores de apoio marítimo/portuário 

(Log-in, Starnav, Rebras, Smit Rebras), 1 

PSV 4500 (Starnav), 9 LH 3000 (Technip), 

1 catamarã de passageiros (Alunorte); 

Navship (SC) 5 PSV, 3 AHTS e 10 navios de apoio 

marítimo (Edison Chouest/Bram Offshore); 

Itajai (SC) 3 navios gazeiros (Transpetro); 

Rio Grande (RS) 8 cascos de plataforma do tipo FPSO, bloco 

de processos da P-55 (Petrobras); 

Quip (RS) Integração de módulos da plataforma P-55, 

P-63 (Petrobras);  

TWP (SC) 2 ferry boats (Transtejo), 1 rebocador, 1 

balsa e 2 navios atuneiros (Aquilla pesca) 

Fonte: Sinaval (2007; 2008; 2009; 2010), Campos Neto (2012). 

 

4.3.3. Região Nordeste 
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 Na região Nordeste, se operou a maior transformação com relação à indústria de 

construção naval local. Antes da criação do EAS (PE), do Rio Paraguaçu (BA) e do Promar 

(PE), operava na região apenas o estaleiro INACE (CE), voltado para a construção de iates, 

pesca oceânica e embarcações militares. A construção do EAS (PE) buscou atender as 

demandas de construção de navios petroleiros para a Transpetro, estabelecidos no PROMEF I 

e II. 

   Tabela 5 – Principais estaleiros da Região Nordeste 

Estaleiros Encomendas (Armador) 

Atlântico Sul (PE) 10 petroleiros Suezmax, 5 Aframax, 4 

Suezmax DP, 3 Aframx DP (Transpetro), 2 

navios VLCC (Noroil), integração da 

plataforma P-55 (Petrobras); 

Promar/STX (PE) 8 navios gazeiros (Transpetro)  

INACE (CE) 4 navios de apoio marítimo (DSND  

Consub), 5 navios de apoio marítimo 

(Marimar), 4 navios de apoio marítimo do 

PSV e 2 do tipo UT (Maré Alta); 

Fonte: Sinaval (2007; 2008; 2009; 2010), Campos Neto (2012). 

 

4.3.4 – Região Norte 

Na região Norte, existem 3 estaleiros que atendem as demandas locais, especialmente, 

de graneleiros, empurradores de barcaça para o transporte hidroviário escoamento de minério 

de ferro da região. Os estaleiros são o Rio Maguari (PA), ERIN (AM) e ERAM (AM).  

  Tabela 6 - Principais estaleiros da Região Norte 

Estaleiros Encomendas (Armador) 

Rio Maguari (PA) 3 navios graneleiros (Rio Grande), 

empurradores e barcaças para transporte de 

minério (MMX), 20 barcaças e 

empurradores (Transpetro) 

ERIN (AM) Empurradores e barcaças para transporte de 

minério (MMX) 

Fonte: Sinaval (2008, 2010) 
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4.9. Capacidade, expansão e modernização de estaleiros 

 Durante esse período, foram iniciadas ou concluídas um conjunto de modernizações e 

construções de novos estaleiros para operarem nos anos seguintes a 2010. Os novos estaleiros 

que estavam para ser implantados, foram: Aliança Offshore (RJ), Estaleiro Corema (BA), 

Estaleiro Alusa-Galvão (RJ), EBR – Estaleiros do Brasil S/A (RS), EISA Alagoas (AL), 

Estaleiro Enseada do Paraguaçu (BA), Estaleiro Jurong (ES), Estaleiro Inhaúma (RJ), Estaleiro 

OSX (RJ), Estaleiro Promar (PE), Estaleiro de Submarinos (RJ), Estaleiro Rio Tietê (SP), 

Estaleiro Wilson, Sons Rio Grande (RS). (SINAVAL, 2010). 

 Dentre eles, destacam-se o EBR – Estaleiros do Brasil S/A (RS), voltado para a 

construção de embarcações de apoio marítimo voltado a exploração petróleo e montagem de 

plataformas; o Enseada Paraguaçu (BA) construído para atender as construções das sondas de 

perfuração P-59 e P-60; o Jurong (ES) que ganhou a licitação para construir a FPSO, P-62; o 

OSX (RJ), criado para compor o complexo naval e portuário do Porto do Açu (RJ) atendendo 

as demandas de construção de plataformas; o estaleiro Rio Tietê (SP) construído para atender 

as demandas do PROMEF Hidrovias, prevendo a construção de empurradores e barcaças para 

a tender a demanda de transporte hidroviário de etanol da região. (SINAVAL, 2010).          

  A partir das características das encomendas dos estaleiros ao redor do Brasil é possível 

notar que o Rio de Janeiro e Pernambuco são os estados que congregaram as principais 

encomendas em termos de embarcações de médio e grande porte, logo, os estaleiros desses 

estados se tornaram os mais desenvolvidos tecnologicamente, de maior capacidade produtiva e 

de número de empregados, como é possível observar no quadro abaixo elaborado pelo 

SINAVAL (2010) referente a capacidade produtiva dos estaleiros nacionais,  
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Tabela 7 - Capacidade Produtividade dos Estaleiros em 2010 

Estaleiro Estado Proc. Aço Área Dique Carreira Cais
(mil t/ano) mil m2 seco

Eisa RJ 52 150 0 2 3
BrasFels RJ 50 410 1 3 2
Rio Nave RJ 48 150 0 2 4
Enavi-Renave RJ 40 200 4 0 1
Mauá RJ 36 334 1 1 4
STX Brasil RJ 15 120 1 1 1
Aliança RJ 10 61 0 1 2
Superpesa RJ 10 96 0 1 1
SRD RJ 10 85 2 0 2
Cassinú RJ 6 30 2 1 1
São Miguel RJ 5 21 0 0 2
UTC RJ 0 112 0 0 2
Setal RJ 0 0 0 0 1
CBD RJ 0 0 1 0 1
Sermetal RJ 0 0 1 0 1
MacLaren Oil RJ 6 30 0 0 1
Subtotal 288 1799 12 13 29
Wilson, Sons SP 10 22 1 1 1
Total Sudeste 298 1821 13 14 30
Navship SC 15 175 0 1 2
Detroit SC 10 90 0 1 1
TWB SC 10 78 0 1 1
Itajaí SC 12 177 1 1 1
Subtotal 47 520 1 4 5
Rio Grande RS 30 100 1 1 1
Quip RS 0 70 0 0 1
Subtotal 30 170 1 1 2
Total Sul 77 690 2 5 7
Atlântico Sul PE 160 1500 1 2 2
Inace CE 15 180 1 0 2
Total Nordeste 175 1680 2 2 4
Rio Maguari PA 6 120 2 0 0
Total geral 562 4311 19 21 42   

Fonte: SINAVAL (2010). 

 

 É possível observar que a maioria dos estaleiros ainda estão concentrados no Rio de 

Janeiro, que ainda congrega 6 dos 11 principais estaleiros do país naquele período (Mauá, UTC, 

Brasfels, Aliança, STX e EISA). Todavia, é possível observar que em relação a participação 

em TPB construídas, o Atlântico Sul (PE) tem enorme participação, como mostra a tabela 

abaixo: 
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Tabela 8 - Participação por Estado na Ind. de Constr. Naval em 2010 

Estado Obras TPB19 Part.% 

Rio de Janeiro 64 1.571.292 25,12 

São Paulo20 117 335.000 5,16 

Santa Catarina 35 71.642 1,15 

Rio Grande do Sul  9 1.120.000 19,05 

Pernambuco 23 3.072.000 49,12 

Pará 21 84.000 1,34 

Fonte: SINAVAL (2010) 

 A grande participação do Estado de Pernambuco está relacionada a presença de seu 

único estaleiro até a elaboração deste quadro, o Atlântico Sul (EAS). O EAS foi criado para 

atender as demandas do PROMEF e foi equipado tecnologicamente a ponto de ser o maior da 

América Latina, congregando boa parte das encomendas desse programa, 22 navios e mais o 

casco da P-55.  

 Além do Atlântico Sul (PE), outros 5 estaleiros se destacam em relação à quantidade de 

TPB, são eles 

· Estaleiro EISA (RJ): com 1,2 milhão de TPB em construção (26 navios); 

· Estaleiro Rio Grande (RS): com 1,1 milhão de TP em construção (8 cascos de navios-

plataformas tipo FPSO); 

· Estaleiro Brasfels (RJ): com 250 mil TPB estimadas em produção (5 plataformas); 

· Estaleiro Mauá (RJ): com 192 mil TPB em construção (4 navios); 

· Estaleiro Rio Tietê (SP): com 320 mil TPB (20 empurradores e 80 balsas para transporte de 

etanol). (SINAVAL, 2010). 

  

 Mesmo que ainda 3 dos 6 grandes estaleiros nacionais estejam no Rio de Janeiro, a 

descentralização se operou para outros três estados, garantindo assim um conjunto de lideranças 

regionais para o setor. 

4.5. Capital nacional x capital estrangeiro 

                                                                   
19 TPB (Tonelada de Porte Bruto): Peso em toneladas que o navio pode transportar, incluídos carga, combustível, 
aguada, lubrificantes, víveres, sobressalentes, enfim, tudo que necessita para sua completa operação, incluindo a 
tripulação e seus pertences,  
20 Inclui as obras que estavam previstas para o Estaleiro Rio Tiête (SP), que até então estava em construção. 
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A relação entre as empresas de capital nacional e internacional é um dado importante a 

também ser comentado. Dos estaleiros apresentados na tabela “x”, o capital internacional 

controlava majoritariamente, 4 estaleiros:  

· STX Brasil (RJ) - controlado pela sul-coreana STX Business Group;  

· Brasfels (RJ) - controlado pelo grupo cingapuriano Keppel Offshore & Marine;  

· Navship (SC) - controlado pelo grupo americano Edison Chouest Offshore; o  

· MacLaren Oil (RJ) - controlado pelo grupo cingapuriano Jurong Shipyard que praticava um 

joint venture com o estaleiro Mauá até 2008. (SINAVAL, 2007). 

 Com relação ao capital nacional, diversos grupos empresariais de médio e grande porte 

no Brasil começaram a investir na construção e na aquisição de estaleiros, foi o caso, por 

exemplo, dos estaleiros,  

· Atlântico Sul (PE) - controlado pela Camargo Corrêa, Queiroz Galvão e PJMR; 

· Rio Naval (RJ) – controlado pela MPE e Sermetal; 

· Estaleiro Rio Grande (RS) –  controlado pela WTorre; 

· EISA (RJ) – controlado pela Synergy Group;21  

· Mauá (RJ) – controlado pela Synergy Group; 

· INACE (CE) – controlado pelo grupo INACE22 

· Estaleiro QUIP (RS) – controlado pela Queiroz Galvão, UTC, IESA; 

· Estaleiro Aliança (RJ) – controlado pela CBO / Grupo Fischer; 

· Estaleiro Wilson, Sons (SP) – controlado pelo grupo Wilson, Sons; (SINAVAL, 2007)  

O capital estrangeiro buscou participar na construção de estaleiros no Brasil após os 

bons resultados apresentados entre 2007 e 2010. Antes disso, a Lei do Petróleo abriu o mercado 

de exploração de offshore, o que atraiu empresas estrangeiras a lograrem seus negócios em solo 

brasileiro (GITAHY; DE JESUS, 2014). Nos novos estaleiros construídos para entrarem em 

operação após 2010, o capital estrangeiro investia, 

· Jurong (ES) – controlado pelo estaleiro cingapuriano Jurong, subsidiária do grupo de mesma 

nacionalidade SEMB Machine;  

                                                                   
21 Ver http://www.valor.com.br/empresas/3628332/setor-enfrenta-problemas-no-rj  
22 Ver http://www.inace.com.br/#/estaleiro  
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· Promar (PE) – controlado pela sul-coreana STX Business Group; (SINAVAL, 2010) 

 O capital nacional apostou nos seguintes estaleiros, 

· Aliança Offshore (RJ) – Expansão do estaleiro Aliança (RJ), controlado pelo grupo 

CBO/Fisher; 

· Estaleiro Corema (BA) – controlado pelo Grupo Mata Virgem; 

· EBR – Estaleiros do Brasil S/A (RS) – controlado pelo grupo Setal Óleo e Gás (SOG);  

· EISA Alagoas (AL) – controlado pelo grupo Synergy Group; 

· Enseada do Paraguaçu (BA) – consórcio entre Oderbrecht, OAS e UTC; 

· Rio Tietê (SP) – controlado pelo estaleiro Rio Maguari; 

· Wilson Sons (RS) – Expansão do grupo Wilson, Sons no Rio Grande do Sul. (SINAVAL, 

2010) 

 Uma modalidade que foi aplicada em diversos estaleiros foi a possibilidade de grupos 

estrangeiros participarem como sócios minoritários nos empreendimentos, a fim de cumprirem 

a função de parceiros tecnológicos. O estaleiro Atlântico Sul estabeleceu esse tipo de parceria 

com a sul-coreana Samsung até 2008, que após o fim da parceria, estabeleceu outro acordo de 

mesmo tipo com a japonesa IHI Corporation, através da sua subsidiária, a Japan Marine United 

(JMU)23. O estaleiro OGX, pertencente do grupo EBX, estabeleceu o mesmo modelo com outra 

sul-coreana, a Hyundai Heavy Industries. (SINAVAL, 2010). 

4.10. Financiamento  

A questão do financiamento na indústria de construção naval é uma das questões 

fundamentais para a aquisição e construção de qualquer tipo de embarcação. No Brasil, como 

já demonstrado no capítulo sobre a histórico do setor, o Fundo de Marinha Mercante (FMM) 

sempre atuou como um importante fundo compulsório a fim de financiar os empreendimentos 

em estaleiros nacionais. 

 Campos Neto (2014) define o papel do FMM24 como fundo financiador de um conjunto 

de embarcações a fim de servirem às demandas da marinha mercante brasileira, tais como: 

                                                                   
23 Ver http://www.valor.com.br/empresas/3159538/japoneses-acertam-aquisicao-de-25-do-eas 

 
24 O Fundo da Marinha Mercante é um fundo de natureza contábil, destinado a prover recursos para o 

desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras (art. 22 da Lei nº 

10.893/2004). O FMM é administrado pelo Ministério dos Transportes. por intermédio do Conselho Diretor do 
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construção, modernização e reparação de navios para utilização nos tráfegos de cabotagem, 

longo-curso, interior, fluvial e prestadores de serviço em geral, particularmente de apoio 

portuário e apoio marítimo. 

 A decisão técnica e governamental é um fator importante nos desembolsos do FMM, o 

Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante (CFDMM)25, estabelece um conjunto de 

prioridades após analisar os pedidos elaborados e enviados pelo Departamento do Fundo da 

Marinha Mercante (DEFMM), após as apreciações, o CFDMM define as prioridades do Fundo 

para os financiamentos e cabe ás empresas buscarem os agentes financeiros26 vinculados ao 

FMM para realizarem os desembolsos (CAMPOS NETO, 2014). 

 A maior parte dos recursos priorizados foram para atender as demandas criadas pelos 

programas de investimento da Petrobras – discutidos na primeira parte deste capítulo. No 

período entre 2005 e 2010 o desembolso aprovado para embarcações de construção de apoio 

marítimo, totalizaram o valor de R$2714 bilhões, boa parte desse montante para atender as 

encomendas feitas pelo PROREFAM. No longo curso houve uma forte priorização no ano de 

2006, sendo aprovados só neste ano, R$ 4,2 bilhões, em decorrência do PROMEF. Com relação 

aos estaleiros o montante aprovado fica próximo dos R$ 24 bilhões, voltados para a 

modernização, construção e ampliação dos estaleiros. No total, durante esse período, entre 

financiamentos para construção de embarcações e modernização, construção e ampliação dos 

estaleiros, foram priorizados, aproximadamente, R$ 53 bilhões (CAMPOS NETO, 2014). 

                                                                   

Fundo da Marinha Mercante (CDFMM), e tem como principal fonte de recursos o Adicional ao Frete para 

Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Ver 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/fontes-de-recursos/fundos-governamentais/fmm  

25 Criado pela lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, o Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante (CFDMM), 

é um órgão colegiado de caráter deliberativo, integrante da estrutura do Ministério dos Transportes, que tem a 

finalidade de administrar o Fundo de Marinha Mercante, (FMM), bem assim de acompanhar e avaliar sua 

aplicação. A sua composição é formada por representantes do Ministério dos Transportes, do Tesouro Nacional, 

do Ministério do Desenvolvimento, da Marinha e de associações sindicais patronais e de trabalhadores. Ver 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/97233/decreto-5269-04  

26 Os bancos vinculados ao FMM são: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o 

Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e a Caixa Econômica Federal. Ver 

http://www.transportes.gov.br/images/CONSELHOS/Perguntas_frequentes_FMM.pdf 

27 Foram levadas em consideração a taxa de câmbio que o autor utilizou no trabalho citado:  R$ 2 = US$ 1.  
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 Os valores que são priorizados pelo FMM são validos por um ano. Sendo assim, nem 

todos os valores que foram priorizados, de fato foram desembolsados. Abaixo, a quantidade de 

valores que foi de fato desembolsado entre 2005 e 2010: 

   Tabela 9 - Desembolsos do FMM (em milhões de reais) 

Embarcação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Apoio 

marítimo 

171,17 522,73 513,93 669,86 740,48 1.509,50 

Apoio 

portuário 

64,19 12,29 137,80 87,27 125,29 201,14 

Cabotagem 188,26 36,61 51,89 51,63 270,49 429,69 

Navegação 

interior 

32,63 8,65 20,87 15,50 82,76 4,27 

Longo Curso - - - 172,64 317,69 279,73 

Total 472,59 580,28 724,51 996,90 1.536,71 2.424,33 

Estaleiros 0 55,83 151,67 288,81 622,63 314,50 

Total 472,59 636,11 876,18 1.285,71 2.159,34 2.738,83 

Valores 

arrecadados 

886,77 783,81 1.456,10 1.936,86 1.544,10 2.288,58 

Fonte: Brasil (2005; 2006; 2007; 2008b; 2009; 2010b; 2011) apud Campos Neto 

(2014). 

 É possível observar que o apoio marítimo ainda concentra uma parte importante dos 

recursos desembolsados, fruto das 3 etapas do PROREFAM entre 1999 e 2008. Também houve 

aumento significativo nas embarcações de longo curso, fruto das 2 etapas do PROMEF entre 

2005 e 2008. A cabotagem também se destaca em crescimento, também fruto de um programa 

da Petrobras, o EBN 1 e 2, lançado entre 2008 e 2010. No total, foram desembolsados cerca de 

R$ 6,7 bilhões em construção de embarcações e R$ 1,39 bilhões em estaleiros, totalizando cerca 

de R$ 8 bilhões. Campos Neto (2014) chama a atenção para o valor arrecadado pelo FMM, o 

que garantiu uma operação segura em termos de fluxo de caixa.   

 Goularti Filho (2014) discorre sobre a importância que o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desempenhou sobre esse período de retomada. 

Segundo ele, o BNDES no período anterior à retomada da indústria de construção naval, década 
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de 90, exerceu um papel de conservador no tocante às políticas de financiamento para os setores 

produtivos industriais nacionais.  Isso fica claro no papel que o BNDES exerceu nos processos 

de desestatização nesse período, atuando como “coordenador do processo de privatização 

dentro do Plano Nacional de Desestatização” (GOULARTI FILHO, 2014, p. 306). 

 Com a virada do ano de 2003, o BNDES também opera uma virada nas políticas de 

financiamento. Houve um número maior de desembolsos para um conjunto de segmentos da 

economia. Com relação ao transporte aquaviário, o banco promoveu financiamentos “para o 

transporte de cabotagem, longo curso e da Transpetro” (GOUALRTI FILHO, 2014, p. 308). 

Sendo assim, O BNDES desembolsou em 1997, cerca de R$ 87,5 milhões de reais, seu valor 

mais baixo, elevando-o de R$ 245 milhões em 2002 para R$ 613,4 milhões em 2003, chegando 

a 1,5 bilhão em 2010 (Idem).  

   Figura 2 – Desembolsos do BNDES (1994 a 2010) 

Fonte: Relatórios Anuais do BNDES apud Goularti Filho (2014). 

De forma geral, durante 2005 e 2010, foram firmados 170 contratos por via de agentes 

financeiros do FMM, com a encomenda de 418 embarcações e estaleiros no valor de R$ 22 

bilhões. Dessas embarcações encomendadas, 177 foram entregues, gerando um montante de R$ 

4 bilhões. O interessante a se notar é que em 2005 foram entregues 27 embarcações, 

aumentando para 53 em 2008 e finalizando a série com 40 em 2010. Logo, é possível observar 

os bons resultados obtidos na retomada da indústria de construção naval. (CAMPOS NETO, 

2014). 

 

5. Indicadores econômico-sociais da indústria de construção naval 

  

 Os resultados obtidos durante a retomada da indústria de construção naval no Brasil 

apontam para um vigoroso crescimento no conjunto dos indicadores do setor durante o período 
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de 2003 a 2010. Todavia, a observação de resultados positivos referentes as estratégias de 

desenvolvimento são acompanhadas também de variáveis de ordem social. A proposta deste 

capítulo é analisar um conjunto de variáveis de ordem econômico-social e observar como a 

retomada da indústria de construção naval impactou no desenvolvimento social do país e das 

regiões que receberam os investimentos para a retomada do setor.   

 

5.1. Evolução do emprego 

 A questão da quantidade de empregados na indústria de construção naval sempre se 

afirmou como um importante variável na análise do setor. Na figura 1, é possível observar um 

considerável crescimento no número de trabalhadores do setor, entre 1998 e 2010. 

      

Figura 3 - Emprego 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS-Vínculos, anos selecionados. 

 A região Sul e Nordeste apresentaram um aumento significativo na parcela de 

trabalhadores. Como mostra a figura 2, a região Nordeste saltou de 1342 operários em 2007 

para 7021 em 2010, um crescimento de 423%. A região Sul saltou de 2888 operários em 2007 

para 4454 em 2010, um crescimento de 54%. A partir de 2007, a criação de novos estaleiros 

contribuiu para este crescimento do setor nestas regiões, como foi o caso do estaleiro Atlântico 

Sul (PE) e do estaleiro Quip (RS). 
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Figura 4 – Emprego por região  

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS-Vínculos, anos selecionados. 

 No Rio de Janeiro, principal polo da indústria de construção naval, também ocorreu 

significativo aumento no número de trabalhadores. De 2003 a 2010, o número de trabalhadores 

passou de 11.476 para 24.829, um crescimento de 116%. 

 No geral, as expectativas de Lima e Velasco (1998) sobre a variável do emprego não se 

confirmaram. A evolução do emprego na indústria de construção naval mostra que o ativismo 

estatal característico do governo Lula (PT) entre 2003 e 2010 produziu resultados positivos na 

geração de emprego.  

 

5.2. Escolaridade  

 Com relação à escolaridade, os dados indicam um aumento da escolaridade dos 

trabalhadores da indústria de construção naval. Em 2003, a maioria dos trabalhadores detinham 

apenas o ensino fundamental completo. Em 2010, houve um salto do número de trabalhadores 

com ensino médio. Isso mostra um resultado positivo no que confere a dimensão social do 

crescimento, onde o desenvolvimento da indústria de construção naval trouxe a necessidade de 

uma maior qualificação dos seus trabalhadores.   
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Figura 5 - Escolaridade 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS-Vínculos, anos selecionados.  

 Se analisarmos essa variável por região, é possível observar que a todas as regiões 

apresentaram uma diminuição dos trabalhadores com os níveis mais primários de escolaridade, 

seguindo a dinâmica nacional. Chama a atenção a região Nordeste alcançar números melhores 

que a região Sul e a região Sudeste, mostrando que o ativismo estatal voltado para o setor 

conseguiu alcançar números relevantes para a dinâmica social da região. 
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Figura 6 – Porcentagem de trabalhadores com ensino básico por região 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS-Vínculos, anos selecionados. 

Os resultados persistem quando se analisa a escolaridade por via dos trabalhadores que 

alcançaram o nível médio de escolaridade. Todas as três regiões apresentaram um aumento do 

número de trabalhadores com esse nível de escolaridade, como mostra o gráfico geral. Mais 

uma vez, chama a atenção os resultados alcançados pela região Nordeste.  

  

Figura 7 - Porcentagem de trabalhadores com nível médio por região 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS-Vínculos, anos selecionados. 

No nível superior, a progressão escola continuou até 2010. Mais uma vez, a região 

Nordeste concentra importante parcela de trabalhadores com nível superior completo ou em 

andamento, alcançando uma porcentagem maior que o próprio Sudeste. Um possível fator, que 

já foi colocado anteriormente, foi a criação de estaleiros com maior capacidade tecnológica, o 

que implica em uma demanda de trabalhadores mais especializados na região. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nordeste Sudeste Sul

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nordeste Sudeste Sul



54 
 

 

 

Figura 8 - Porcentagem de trabalhadores com nível médio por região 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS-Vínculos, anos selecionados. 

 

5.3 – Faixa Salarial Média  

 Os níveis salariais apresentam certa instabilidade durante a série histórica. No geral, as 

faixas médias tendem a se equilibrarem em 2010. Todavia, em 2003, 22% dos trabalhadores 

ganhavam entre 5 e 7 salários mínimos, em 2010, 11% ganhavam nessa faixa. É possível 

observar uma queda da participação das faixas mais altas para as mais baixas. 

Figura 9 – Faixa Remuneração Média 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS-Vínculos, anos selecionados. 
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 A região Nordeste apresenta uma maior concentração nas faixas mais baixas de 

remuneração. Mesmo assim, ao longo da série é possível observar uma melhora, ao passo que 

a região Sudeste e Sul apresentem uma piora. Apesar disso, ambas as regiões ainda mantem 

uma melhor remuneração em relação ao Nordeste.  

 

Figura 10 – Porcentagem de trabalhadores que recebem entre 0,50 a 4,00 salários 

mínimos 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS-Vínculos, anos selecionados. 

 Na faixa intermediária de remuneração, a Região Sul apresenta perdas significativas. 

A região Sudeste também apresenta uma piora considerável. A região Nordeste apresenta uma 

melhora, porem muito tímida, sem se aproximar dos níveis salarias da região Sul e Sudeste. 

 

Figura 11 – Porcentagem de trabalhadores que recebem entre 4,00 a 10,00 salários 

mínimos. 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS-Vínculos, anos selecionados. 
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 Na maior faixa de remuneração, é possível observar uma melhora para a região 

Nordeste, chegando a contar com um número maior de trabalhadores recebendo nessa faixa, 

proporcionalmente, que a região Sudeste.  Tanto na região Sudeste quanto a região Sul houve 

uma diminuição na participação de trabalhadores nesta faixa.  

 

Figura 12 – Porcentagem de trabalhadores que recebem mais que 10,00 salários 

mínimos. 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS-Vínculos, anos selecionados 

 

5.4 – Faixa do Tempo de Emprego 

 A indústria de construção naval apresenta uma característica sazonal (D’AVILA; 

BRIDI, 2017), as obras nem sempre mantem o mesmo ritmo, o que faz com que muitos 

trabalhadores passem ciclos sem estarem empregados e outros ciclos estando empregados. Com 

a retomada da indústria de construção naval em 2003, observa-se uma maior estabilidade do 

emprego, tendo em vista o grande volume de obras demandadas, principalmente, pela Petrobras 

e suas subsidiárias.  
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Figura 13 – Faixa do Tempo de Emprego  

   

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS-Vínculos, anos selecionados. 

 Esses indicadores mostram que a presença do Estado na indústria de construção naval 

brasileira não inibiu os investimentos e tampouco gerou resultados negativos no setor. O 

crescimento do setor veio acompanhado de resultados positivos na esfera social, mostrando que 

o ativismo estatal foi determinante no direcionamento de uma agenda de crescimento com uma 

preocupação na melhoria dos índices sociais, mostrando a importância do Estado como 

instrumento de resolução de problemas de ação coletiva (EVANS, 2004). Porém, esse processo 

de retomada foi acompanhado por um conjunto de contradições, como foi o caso dos níveis 

salariais que tenderam a diminui durante a serie histórica. Ao analisar os índices da indústria 

automotiva no Sul Fluminense, Ramalho (2015) observou uma melhora em indicadores sociais 

na região após a implementação do setor, assim como aconteceu na indústria de construção 

naval. Todavia, também observou que se manteve um conjunto de disparidades entre as 

dinâmicas produtivas regionais. Assim como na indústria de construção naval, onde a região 

Sudeste manteve melhores índices salariais com relação a região Nordeste, ele demonstra que 

o Sul Fluminense manteve níveis salarias menores se comparados a região do ABC paulista. 

 

5.  Conclusão  
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do Estado pode criar condições de investimento se confirmou na indústria de construção naval 
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prezou por uma ação do Estado subordinada e passiva aos ditames de uma pretensa economia 

de livre-mercado.  

 O papel do Estado como promotor de uma política de retomada dos investimentos 

atingiu resultados consideráveis. O ativismo estatal mostrou ser um mecanismo eficiente numa 

agenda de crescimento e de possibilidades de investimentos. A escolha de suprir a demanda da 

extração de petróleo offshore pela via do mercado interno, se mostrou acertada pois conseguiu 

reativar a indústria de construção naval e avançar em uma agenda de política social para o país, 

como mostra o aumento da escolaridade dos trabalhadores do setor. Sendo assim, a ação do 

Estado não inibiu os investimentos dos atores privados nacionais e estrangeiros  

 Do ponto de vista sociológico, o ativismo estatal que caracterizou o período mostrou 

que as possibilidades de desenvolvimento são construídas socialmente e que a variável política 

não é uma dimensão oposta ao funcionamento das forças econômicas. Foi possível observar 

empiricamente a partir da análise do desenvolvimento de indústria de construção naval, que o 

Estado ainda pode ser instrumento não só eficiente no sentido da realocação de recursos, mas 

também na resolução de problemas de ação coletiva, que coloca o crescimento econômico e 

uma agenda de desenvolvimento como realidades pelas quais diversos grupos e atores sociais 

participam e influenciam nesse processo. 

 De forma inicial, levando em consideração o que Evans (2004) define como 

desenvolvimento, talvez não seja possível, a princípio, caracterizar o Estado brasileiro como 

desenvolvimentista no que tange a indústria de construção naval no período de 2003 a 2010, 

tendo em vista que não se alterou a posição do setor no interior da divisão internacional do 

trabalho. Porem, este trabalho não reuniu todas as condições para afirmar esse fenômeno, sendo 

necessário aprofundar os estudos nessa perspectiva. Todavia, em uma primeira aproximação, 

os indicadores sociais apresentaram uma melhora que alcançaram um relativo sucesso e que 

mostram que o ativismo estatal foi determinante para a retomada do setor não apenas nas 

resoluções de problemas de acumulação de capital, mas também das aspirações de grupos 

sociais mais amplos. 

 Sendo assim, esse trabalho se propôs a contribuir para uma agenda de pesquisa e de 

indagações que a Sociologia Econômica se debruça atualmente. Logo, ele lança as bases para 

futuras pesquisas e aprofundamentos sobre o tema, mostrando que ainda a um campo aberto 

para se discutir novas questões que envolvem a indústria de construção naval e o Estado.   
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