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RESUMO 

 

Na indústria naval mundial, a despeito de seus respectivos contextos políticos, 

econômicos, sociais e culturais, é possível identificar como padrão a participação ativa 

do Estado no desenvolvimento de políticas setoriais que propiciem seu nascimento e  
sustentação, assim como na indústria naval brasileira, definindo seus bem delineados 

períodos de retomada  e declínio do setor à medida que a participação do Estado em seus 

diferentes papéis diminui. Este trabalho pretende analisar os efeitos da adoção da agenda 

neodesenvolvimentista na retomada da indústria naval brasileira no período 2003-2013 à 

luz das teorias e conceitos que perpassam a dependência dessa indústria do Estado, 

especificamente no setor de construção de embarcações de grande porte em Angra dos 

Reis – RJ, tendo o  estaleiro Brasfels como um estudo de caso. Os objetivos específicos 

são: OE1 – Reconstruir historicamente a trajetória da indústria naval no Brasil a fim de 

compreender como o Estado, em seus diferentes papéis, ativamente implementou uma 

agenda estratégica voltada para o setor naval brasileiro e propulsionou a recente retomada 

do setor; OE2 – Conceituar e contextualizar a estratégia de desenvolvimento que 
influenciou a agenda de política industrial adotada no recorte temporal proposto: 2003-

2013; OE3 – Reconhecer a constituição do estaleiro Brasfels, objeto desse estudo de caso: 

o que é e qual foi a produção do período analisado e OE4 – Descrever e analisar os 

principais efeitos da retomada do setor naval no período analisado com a adoção da 

agenda de desenvolvimento no âmbito do estaleiro Brasfels em Angra dos Reis -RJ. 

Quanto a metodologia, esta dissertação caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, constituindo-se um estudo de caso em que por meio da coleta de dados 

secundários de um conjunto de dados socioeconômicos e primários de entrevistas 

semiestruturadas com atores-chave foi possível reconhecer e entender os principais 

efeitos dessa retomada no âmbito local, os quais foram categorizados por análise de 
conteúdo nos seguintes tópicos: geração de emprego e renda, PIB municipal e isenções 

fiscais e outros efeitos socioeconômicos. Entre os resultados encontrados foi possível 

constatar que a participação ativa do Estado em seus diferentes papéis proporcionou uma 

retomada do setor com geração de emprego e renda consideráveis a nível local, no entanto 

algumas disfunções quanto ao retorno para o governo na esfera local são percebidas, 

como a não obrigatoriedade de contratação da mão de obra local em contraponto as 

isenções fiscais concedidas.  

 

 

 

Palavras-Chave: Indústria naval; Estratégia de desenvolvimento; Brasfels. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

In the world shipbuilding industry, despite their respective political, economic, social and 

cultural contexts, it is possible to identify as a standard the active participation of the State 

in the development of sectoral policies that favor its birth and support, as well as in the 
Brazilian shipbuilding industry, defining its well-delineated periods of recovery and 

decline in the sector as the state's participation in its different roles diminish. This work 

intends to analyze the effects of the adoption of the neo-developmentalist agenda in the 

resumption of the Brazilian naval industry in the period 2003-2013 in the light of the 

theories and concepts that permeate the dependence of this industry of the State, 

specifically in the sector of construction of large vessels in Angra dos Reis - RJ, with the 

Brasfels shipyard as a case study. The specific objectives are: OE1 - Historically 

reconstruct the trajectory of the naval industry in Brazil in order to understand how the 

State, in its different roles, actively implemented a strategic agenda aimed at the Brazilian 

naval sector and propelled the recent recovery of the sector; OE2 - Conceptualize and 

contextualize the development strategy that influenced the industrial policy agenda 
adopted in the proposed time frame: 2003-2013; OE3 - Recognize the constitution of the 

Brasfels shipyard, object of this case study: what is and what was the production of the 

analyzed period and OE4 - Describe and analyze the main effects of the resumption of 

the naval sector in the analyzed period with the adoption of the development agenda 

within the scope of the Brasfels shipyard in Angra dos Reis -RJ. As for the methodology, 

this dissertation is characterized as a research with a qualitative approach, constituting a 

case study in which, by collecting secondary data from a set of socioeconomic and 

primary data from semi-structured interviews with key actors, it was possible to recognize 

and understand the main effects of this resumption at the local level, which were 

categorized by content analysis on the following topics: generation of jobs and income, 
municipal GDP and tax exemptions and other socioeconomic effects. Among the results 

found it was possible to verify that the active participation of the State in its different 

roles provided a resumption of the sector with generation of considerable jobs and income 

at the local level, however some dysfunctions regarding the return to the government in 

the local sphere are perceived, as the non-mandatory hiring of local labor in contrast to 

the tax exemptions granted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Shipping industry; Development strategy; Brasfels 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

É possível identificar um padrão no desenvolvimento da indústria naval mundial, 

a despeito de seus respectivos contextos políticos, econômicos, sociais e culturais: uma 

ativa participação do Estado no desenvolvimento de políticas setoriais que propiciem o 

nascimento e sustentação dessa indústria (CERQUEIRA JUNIOR, 2014). 

Com o relativo esgotamento da agenda das reformas estruturais de hegemonia 

neoliberal no final da década de 90, observou-se uma retomada de trajetórias de maior 

participação estatal na economia nos países da América Latina a partir dos anos 2000, 

repercutindo em uma vasta literatura de influência neodesenvolvimentista, que trata a 

importância do papel do Estado como propulsor do desenvolvimento (BOSCHI; 

GAITAN, 2008; BRESSER-PEREIRA, 2012; DINIZ; BOSCHI, 2011; EVANS, 1998).  

No Brasil, a chegada de Luís Inácio Lula da Silva em 2003 à presidência, 

inaugurou um ciclo de desenvolvimento econômico amparado em uma estratégia 

organizada em torno de políticas federais com ênfase no âmbito social, entre elas aquelas 

que possibilitaram o acesso ao consumo de massa para a dinamização do mercado interno 

com a valorização do salário mínimo e a retomada da definição por meio do Estado da 

política industrial, viabilizada por programas específicos. Nesse contexto, visando o 

fomento da economia, a implementação de uma agenda de programas voltados ao setor 

petrolífero, e consequentemente ao setor naval, significou a retomada do crescimento 

nesse segmento, com medidas de apoio a ampliação e criação de novos estaleiros, 

regulamentação do setor, subsídios para financiamento e o estabelecimento de garantia 

de demanda pela Petrobras1 através da sua subsidiária, a Transpetro2. 

Este trabalho pretende por meio de um estudo de caso do estaleiro Brasfels, 

situado na cidade de Angra dos Reis, sul do estado do Rio de Janeiro, analisar  os efeitos 

da retomada da indústria de construção naval a partir do avanço da agenda de 

desenvolvimento de participação ativa do Estado, adotada nos governos de Luís Inácio 

Lula da Silva e Dilma Rousseff, com a implementação de programas específicos voltados 

para o setor naval no período 2003-2013.   

 
1 Petrobras – Empresa de capital aberto cujo sócio majoritário é o Governo do Brasil, opera nas áreas de 

exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados 

(PETROBRÁS, 2020). 
2 Transpetro – Subsidiária da Petrobrás responsável por operar e construir dutos, terminais marítimos e 

embarcações para transporte de petróleo, seus derivados e gás natural (TRANSPETRO, 2020).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural


15 
 

Para melhor abordagem, o objetivo geral foi subdividido em objetivos específicos 

cujas pretensões são:  

Objetivo Específico 1 – Reconstruir historicamente a trajetória da indústria naval 

no Brasil a fim de compreender como o Estado, em seus diferentes papéis, ativamente 

implementou uma agenda estratégica voltada para o setor naval brasileiro; 

Objetivo Específico 2 – Conceituar e contextualizar a estratégia de 

desenvolvimento que influenciou a agenda de política industrial adotada no recorte 

temporal proposto: 2003-2013; 

Objetivo Específico 3 – Reconhecer a constituição do estaleiro Brasfels, objeto 

desse estudo de caso: o que é e qual foi a produção do período analisado; 

 Objetivo Específico 4 – Descrever e analisar os principais efeitos da retomada 

do setor naval no período analisado com a adoção da agenda de desenvolvimento no 

âmbito do estaleiro Brasfels em Angra dos Reis -RJ.  

O recorte temporal proposto, 2003-2013, abrange o evento propulsor da 4ª fase de 

programas de incentivo à indústria naval:  a descoberta das reservas petrolíferas do Pré-

Sal3 em 2006, representando um grande aumento de demandas por embarcações para 

prospecção, extração, transporte e apoio do hidrocarboneto, possibilitando ao Estado a 

oportunidade de implementação de uma política de desenvolvimento industrial 

consistente (PASIN, 2002). O término do recorte temporal em 2013 deve-se ao fato de 

em março de 2014 ter sido deflagrada pela Polícia Federal Brasileira a “Operação Lava 

Jato”, impactando o objeto desse estudo com fatores que tornariam a análise difusa, pois 

no decorrer da investigação constatou-se o envolvimento de membros da Petrobras, 

empreiteiras brasileiras, operadores financeiros e políticos (Ministério Público Federal, 

2019) em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que encerrou contratos e 

iniciou um novo processo de crise no setor petrolífero e consequentemente no setor naval 

e toda cadeia de arrasto. 

Partindo da conjectura que o ativismo estatal pode produzir um cenário favorável 

ao desenvolvimento, este trabalho buscará demonstrar como a agenda dos programas 

específicos para o setor impactou positivamente o município de Angra dos Reis – RJ, área 

de influência do estaleiro Brasfels, no recorte temporal proposto, sendo a indústria naval 

 
3 Pré-Sal – Reserva de petróleo alojado em reservatórios situados abaixo de extensa e espessa camada de 

sal que ocorre da região do Espírito Santo até Santa Catarina, em águas profundas e ultra profundas, 

localizados sob 3 a 4 km de rochas abaixo do fundo marinho (RICCOMINI; SANT’ANNA; TASSINARI, 

2012, p. 36). 
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dependente historicamente da reserva de demanda e de financiamento de longo prazo 

devido às características da industrialização tardia que sofreu (GERSCHENKRON, 

2015).  

A relevância do tema deve-se ao fato de a indústria naval ser intensiva em mão de 

obra e incorporadora de economias de escala, apresentando grandes efeitos sobre a cadeia 

produtiva a qual pertence (PASIN, 2020) com grande amplitude de desenvolvimento da 

indústria ao longo do tempo, visto que o setor atingiu seu ápice na década de 1970, quando 

o Brasil deteve o segundo maior parque industrial naval em volume de processamento de 

aço do mundo, ficando atrás apenas do Japão (JESUS; GITAHY, 2010) em contraste ao 

seu quase desaparecimento na década de 1990 e com uma recente promessa de retomada 

no período analisado neste trabalho. O estaleiro Brasfels figura na lista dos estaleiros de 

grande porte do país, apresentando grande representatividade na composição do volume 

de empregos e da massa salarial da cidade de Angra dos Reis -RJ, sendo a construção de 

embarcações e estruturas flutuantes correspondente a 17,6% do total de empregos e 

23,41% da massa salarial do município (RAIS, 2013) se constituindo na sua principal 

atividade econômica, ratificando a experiente cultura naval da localidade (JESUS, 2010).  

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta dissertação é um estudo de caso e caracteriza-se quanto aos objetivos como 

uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, pois pretende auxiliar no 

entendimento e na percepção de determinado fenômeno, com vistas a diminuir sua 

complexidade (GIL, 2002) buscando descrever de forma sistemática os fenômenos 

relacionados à retomada da indústria naval brasileira no âmbito da adoção de uma nova 

estratégia de desenvolvimento. Este estudo foi realizado no período de agosto de 2018 a 

setembro de 2020, sendo seu Objetivo Geral analisar os efeitos da adoção da agenda 

neodesenvolvimentista na retomada da indústria naval brasileira no período 2003-2013 à 

luz das teorias e conceitos que perpassam a dependência dessa indústria do Estado, 

especificamente no setor de construção de embarcações de grande porte em Angra dos 

Reis – RJ, tendo o  estaleiro Brasfels como um estudo de caso. 

Para atingir o objetivo pretendido, este trabalho está dividido em nove capítulos, 

incluindo a introdução e este capítulo, que descreve a metodologia empregada e a 

estrutura textual da pesquisa.  

O capítulo 3 relata uma reconstrução histórica da trajetória da indústria naval até 

o recente período, com a criação dos programas voltados ao setor na qual o Estado 
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exerceu diferentes papéis de complementariedade na construção de uma política 

industrial, contextualizando também historicamente o recorte espacial da indústria naval 

de construção de embarcações de grande porte em Angra dos Reis – RJ, do seu 

nascimento até a atual configuração de estaleiro Brasfels, pertencente ao grupo 

cingapuriano Keppel Fels.  

Os capítulos 4 e 5 objetivam o atendimento do objetivo específico 2 e constituem 

o referencial teórico deste trabalho, cujo levantamento bibliográfico baseou-se em artigos 

científicos, livros, monografias, dissertações e teses, com a finalidade de subsidiar e 

amparar o entendimento da dependência do setor naval da participação ativa do Estado e 

a apresentação da estratégia neodesenvolvimentista, uma estratégia de desenvolvimento 

(BRESSER-PEREIRA; OREIRO; MARCONI, 2016) traduzida em agenda, adotada no 

Brasil no recorte temporal de análise deste trabalho, além de uma breve introdução sobre 

os diferentes níveis de participação do Estado na economia. 

O capítulo 6 objetiva o atingimento do objetivo específico 3 apresentando o objeto 

deste estudo de caso, o estaleiro Brasfels, reconhecendo sua constituição e relatando sua 

produção local, resultante da adoção da agenda governamental, sendo a pesquisa 

documental baseada em boletins setoriais, sites institucionais e artigos científicos.  

O objetivo específico 4 é abordado nos capítulos 7 e 8 em que são 

respectivamente, descritos os principais efeitos à nível local resultantes do aumento da 

produção do estaleiro Brasfels com a adoção do governo federal da agenda de 

desenvolvimento com programas específicos de incentivo ao setor naval e analisar de 

forma complementar os efeitos à nível local da adoção da agenda de desenvolvimento à 

luz das teorias e conceitos que perpassam a dependência dessa indústria do Estado e ainda 

não haviam sido abordadas ao longo dos demais capítulos, tendo como objetivo o 

atendimento do objetivo geral deste trabalho em conjunto com os demais capítulos.  

O capítulo 9 traz as considerações finais seguido pelas referências utilizadas na 

construção deste trabalho.  

Para esse estudo, a indústria naval é entendida como o conjunto de estaleiros que 

atuam no Brasil e para a sistematização da coleta de dados na plataforma de dados 

socioeconômicos foi preciso definir a classificação do setor de acordo com a 

Classificação Nacional de atividades Econômicas (CNAE). A indústria analisada é 

representada pelo código 30113, seção de indústria de transformação, do grupo de 

construção de embarcações e da classe construção de embarcações e estruturas flutuantes.  
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De acordo com Yin (2001), existe uma grande vantagem nos estudos de caso ao 

se utilizar diferentes fontes de evidências, associadas a validade dos dados, a 

complementaridade dos mesmos e a ampliação da pesquisa, e portanto, os referidos 

efeitos à nível local da adoção da agenda de desenvolvimento relatados neste trabalho 

foram identificados por meio do método de análise de conteúdo, descrita em Bardin 

(2016), em que a coleta de dados secundários e primários de um conjunto de dados 

socioeconômicos e entrevistas semiestruturadas com atores chave por meio da análise de 

uma descrição qualitativa, objetiva e sistemática do conteúdo e em função dos objetivos 

determinados para a pesquisa, permitiu classificar os componentes das mensagens em 

categorias, a saber: geração de empregos e renda, PIB municipal e isenções fiscais e 

outros efeitos socioeconômicos.  

Para tanto, foi executada primeiro uma coleta de dados secundários que teve como 

fontes a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Após uma pré análise dos dados iniciais, foi feito um 

levantamento documental de declarações em jornais, vídeos institucionais e periódicos. 

Após a escolha dos documentos, a preparação e a exploração do material resultante da 

coleta de dados secundários, foram formulados questionários semiestruturados destinados 

à entrevistados escolhidos pela relevância e participação no setor, chamados neste 

trabalho de atores-chave, a fim de incluir profundidade às análises (GIL, 2002). 

A sistematização deste processo pode ser vista na Figura 1. 

Foram coletadas três entrevistas com atores chave nesse estudo e as declarações 

foram fundamentais para o entendimento das particularidades da indústria naval local, 

sendo realizadas nos meses de abril, maio e junho de 2020 de forma remota4 baseando-se 

na utilização de um questionário semiestruturado com abertura para inclusões voluntárias.  

A primeira entrevista foi realizada com uma trabalhadora do estaleiro Brasfels, atual 

presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis e atual presidente do Partido 

dos Trabalhadores em Angra dos Reis, Cristiane Marcolino, que possui quase vinte anos 

de trabalho na indústria naval. A segunda entrevista foi realizada com a Prof. Dr. Priscila 

Riscado, docente e pesquisadora do curso de Políticas Públicas da Universidade Federal 

Fluminense em Angra dos Reis, possuindo trabalhos a serem publicados sobre as 

atividades do estaleiro. A terceira entrevista foi realizada com o Prof. Dr. Juan Cabria, 

docente e pesquisador do curso de Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense 

 
4 As entrevistas foram realizadas remotamente por motivo de isolamento social devido à pandemia Covid-

19, constituindo, portanto, uma limitação deste trabalho.  
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em Angra dos Reis, com trabalhos publicados na área, incluindo a participação em um 

projeto de levantamento das condições econômicas e sociais dos municípios da região.   

Apesar das tentativas de entrevista com dirigentes da Brasfels por meio da 

comunicação institucional, não foi possível obter retorno da empresa sobre a autorização 

a tempo da conclusão desse estudo.  

Foi solicitada uma entrevista à vereadora do município de Angra dos Reis, Jane 

Veiga, por sua atuação junto à Comissão Permanente de Finanças da Câmara Municipal, 

no entanto, as tentativas não foram exitosas. As declarações usadas nesse trabalho são de 

domínio público tendo suas fontes citadas, assim como as demais declarações de fontes 

secundárias. 

O ex-deputado federal angrense Luiz Sérgio da Nóbrega também foi procurado 

por meio de e-mail institucional e mídias sociais, no entanto não foi possível estabelecer 

contato. Sua participação na retomada da indústria naval foi ativamente relatada nos 

documentos, sendo citado em alguns trechos deste trabalho. 

Finalizada a coleta, organização e tratamento dos dados secundários e primários, 

em função dos objetivos determinados para a pesquisa, identificar os efeitos da adoção 

da agenda à nível local, foi possível classificar pelo critério semântico (BARDIN, 2016, 

p. 147) e interpretar os componentes das mensagens em categorias de análise: geração de 

empregos e renda, PIB municipal e isenções fiscais e outros efeitos socioeconômicos.  

 

Figura 1 – Esquema da coleta e análise dos dados  

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Bardin (2016) 

 

O Quadro 1 apresenta o resumo dos procedimentos metodológicos e a estrutura 

textual desta dissertação. 

 

 

 

 

 



20 
 

  Quadro 1 – Resumo da estrutura textual 

Objetivos Descrição 
Estrutura 

textual 

Instrumento 

de coleta  

Fonte de 

dados 

G
era

l 

Analisar os efeitos da 

adoção da agenda 
neodesenvolvimentista 

na retomada da 

indústria naval 
brasileira no período 

2003-2013 à luz das 

teorias e conceitos que 
perpassam a 

dependência dessa 

indústria do Estado, 
especificamente no 

setor de construção de 

embarcações de 
grande porte em 

Angra dos Reis – RJ, 

tendo o estaleiro 
Brasfels como um 

estudo de caso.  

Todos os 

capítulos 

Pesquisa 

bibliográfica, 

levantamento 

documental e 

coleta de dados 

Artigos 

científicos, 

livros, 

monografias, 

dissertações e 

teses, plataforma 

de dados 

socioeconômicos, 

entrevistas com 

questionários 

semiestruturados, 

pesquisa 

documental em 

jornais, vídeos 

institucionais e 

periódicos. 

E
sp

ecífico
 1

 

Reconstruir 

historicamente a 
trajetória da indústria 

naval no Brasil a fim 

de compreender como 
o Estado, em seus 

diferentes papéis, 

ativamente 
implementou uma 

agenda estratégica 

voltada para o setor 
naval brasileiro e 

propulsionou a recente 

retomada do setor; 

Capítulo 3  
Pesquisa 

bibliográfica 

Artigos 

científicos, 

livros, 

monografias, 

dissertações e 

teses. 

E
sp

ecífico
 2

 

Conceituar e 
contextualizar a 

estratégia de 

desenvolvimento que 
influenciou a agenda 

de política industrial 

adotada no recorte 
temporal proposto: 

2003-2013; 

Capítulos 4 

e 5 

Pesquisa 

bibliográfica 

Artigos 

científicos, 

livros, 

monografias, 

dissertações e 

teses. 

E
sp

ecífico
 3

 

Reconhecer a 

constituição do 

estaleiro Brasfels, 
objeto desse estudo de 

caso: o que é e qual 

foi a produção do 
período analisado; 

Capítulo 6 

Pesquisa 

bibliográfica, 

levantamento 

documental e 

coleta de dados 

Artigos 

científicos, 

boletins setoriais 

e sites 

institucionais.  
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E
sp

ecífico
 4

 

Descrever e analisar 

os principais efeitos 

da retomada do setor 
naval no período 

analisado com a 

adoção da agenda de 
desenvolvimento no 

âmbito do estaleiro 

Brasfels em Angra dos 
Reis -RJ.  

Capítulos 7 

e 8 

Levantamento 

documental e 

coleta de dados. 

Plataforma de 

dados 

socioeconômicos, 

entrevistas com 

questionários 

semiestruturados, 

pesquisa 

documental em 

jornais, vídeos 

institucionais e 

periódicos. 

Elaborado pela autora (2019) 

 

3 A TRAJETÓRIA DA INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA  

 

A indústria naval brasileira apresenta em sua trajetória períodos de crescimento e 

crise bem delineados, de acordo com as mudanças históricas da política no país, e desde 

o seu nascimento revela sua necessidade de suporte do Estado: em sua primeira grande 

investida, em 1846, quando Irineu Evangelista de Sousa, grande incentivador da 

industrialização nacional e posteriormente agraciado com o título nobiliárquico “Barão 

de Mauá”, construiu o Estaleiro Ponta D’Areia em Niterói – RJ, símbolo da indústria 

brasileira no Império, onde antes havia uma fundição com destaque na construção de 

embarcações militares para a Guerra do Paraguai, com recursos advindos de um 

financiamento estatal (FIEB, 2015). O empreendimento pereceu em 1877 devido à uma 

lei de isenção de operação de navios estrangeiros no país, até então em grande parte 

agrário e com grupos dominantes que não sustentavam o aporte necessário a uma 

industrialização permanente, além de haver carência de uma frente industrial ampla que 

fornecesse insumos como o aço e reagentes químicos (FIEB, 2015; JESUS; GITAHY, 

2010). 

Um agravante para a insuficiência da indústria brasileira em comportar a iniciante 

indústria naval foi a mudança das bases da indústria naval mundial para o aço e a 

necessidade crescente de componentes elétricos: enquanto a madeira era a base da 

construção naval, o Brasil, com uma ampla reserva, logrou um relativo êxito no setor, 

porém, quando a base passou a ser o ferro, o crescimento foi comprometido, e quando o 

aço foi implementado, o setor naval brasileiro foi quase extinto. Com a indústria nacional 

incapaz de atender a demanda da Marinha, a solução encontrada foi realizar encomendas 

com os estaleiros europeus (GOULARTI FILHO, 2011). 

Após essa empreitada inicial, somente na segunda metade da década de 1950 a 

indústria alça novamente status de desenvolvimento, tendo no Estado o seu propulsor 
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com a adoção pelo governo federal do Plano de Metas5, de influência desenvolvimentista, 

visando a adoção de uma agenda de investimento em infraestrutura e modernização, e 

marcando uma nova fase de industrialização e desenvolvimento de novos setores 

industriais.  

O plano previa o intenso envolvimento do Estado no incentivo direto e indireto à 

realização de investimentos em infraestrutura e na indústria de bens (PASIN, 2002). 

Apesar de a prioridade ser o estímulo à indústria automobilística, a indústria naval, 

importante na geração de empregos e renda por sua capacidade de absorção de mão de 

obra, foi contemplada com toda um aparato institucional e inicialmente com a criação do 

Fundo da Marinha Mercante (FMM) e o Adicional de Frete para Renovação da Marinha 

Mercante (AFRMM)6 visando a provisão de recursos para a renovação, ampliação e 

recuperação da frota mercante nacional, evitando a importação de embarcações, 

procurando diminuir as despesas com fretamento de navios estrangeiros e assegurando a 

continuidade e regularidade das encomendas à produção da indústria de construção naval 

para incentivar  a exportação de embarcações (PASIN, 2002). 

Um fator determinante desse momento, em contraponto ao anteriormente descrito, 

foi a disponibilidade no mercado nacional de aço e componentes elétricos, ofertados pelas 

recém-inauguradas siderúrgicas estatais, a exemplo da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN), e pela iniciante indústria eletro-metalomecânica (GOULARTI FILHO, 2011). 

Nesse contexto de estruturação e crescimento da indústria naval do país, em 1959, 

o estaleiro holandês Rhine Shine Verolme implantou uma subsidiária em Angra dos Reis-

RJ, o estaleiro Verolme, cuja trajetória será detalhada neste trabalho.  

Em 1967, devido à estabilidade alcançada pela produção naval, porém sem grande 

ascendência, o governo do então presidente Costa e Silva inicia um novo ciclo de 

investimentos, com planos específicos para o setor, no qual os estaleiros tiveram acesso 

a financiamentos e subsídios sob a condição de concordarem com as especificações de 

produção das embarcações, definidas pela Superintendência Nacional da Marinha 

Mercante (Sunaman). No contexto da adoção do I Plano Nacional de Desenvolvimento 

(PND), ponto alto da atuação do Estado brasileiro na economia (ALMEIDA, 2011), a 

indústria naval nacional viveu seu auge, quando em 1972 alcançou o posto de segundo 

 
5 Plano de Metas – Programa de governo implementado por Juscelino Kubitschek (1956-1961), elaborado 

a partir de um relatório misto da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) em prol da industrialização do país. 
6 FMM e AFRMM – Criado pela Lei nº 3381 de 1958 e alterados pelo Decreto-Lei nº1142 de 1970. 
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maior fabricante de navios mercantes em toneladas de porte bruto (TPB)7, atrás apenas 

do Japão. 

No entanto, sob a garantia da proteção estatal de encomendas e com a restrição de 

importações mitigando a competição, a indústria nacional se caracterizava por preços 

elevados, problemas com qualidade na produção, desconfiança quanto aos prazos de 

fornecimento e divergências no atendimento das especificações impostas pela Sunaman 

(PASIN, 2002).  

Em 1979, a segunda crise do petróleo pôs fim à política econômica brasileira 

voltada às questões internas, devido a uma brusca redução nos níveis de reservas a nível 

mundial com a paralização da produção no Irã8, elevando o preço do produto no mercado 

e afetando diversos produtores navais ao redor do mundo. No Brasil, boa parte dos 

estaleiros amargou a venda de seus ativos, o aumento da ociosidade à níveis de quase 

60% e o atraso da maioria das encomendas (GOULARTI FILHO, 2014). 

Em meio à crise do setor, a Sunaman, envolvida em um escândalo de corrupção, 

transferiu a gestão dos contratos para o BNDES e, posteriormente, foi extinta, dando 

início a um longo e intenso processo de desmobilização das forças e capacidades 

produtivas dos estaleiros (GOULARTI FILHO, 2014), marcando a primeira fase da 

regressão industrial, seguida pela desarticulação do parque industrial brasileiro na década 

seguinte.  

A proteção do Estado por meio de medidas de reserva de mercado por um longo 

período, sem exigências de investimento em desenvolvimento como contrapartida, 

somados ao direcionamento exclusivo ao mercado interno, falta de confiabilidade no 

cumprimento dos prazos, falta de transparência na utilização dos recursos e uma forte 

dependência de financiamento por meio do capital nacional, agora escasso com o 

crescimento da dívida externa (JESUS; GITAHY, 2010; LIMA; VELASCO, 1998)  

levaram ao ponto alto da crise do setor naval na década de 1990, desencadeando a 

paralisação de vários estaleiros e a desmobilização quase total da mão de obra qualificada 

do setor em um período de diminuição da participação do Estado nas políticas industriais 

do país, o chamado Estado-mínimo.  

 
7 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. 
8 Em 1979, o Irã era o segundo maior produtor mundial de Petróleo.  
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A retomada do setor ascendeu com a promulgação da Lei do Petróleo em 19979, 

visando o estabelecimento do fim do monopólio da Petrobras, com a abertura do mercado 

de exploração e refino ao mercado estrangeiro, acelerando a expansão da exploração 

offshore e, em contrapartida com o aumento da concorrência, gerando uma demanda da 

Petrobras por pesquisas em prospecção e tornando necessária o aumento e renovação da 

sua frota, criando encomendas aos estaleiros nacionais (PASIN, 2002). 

Devido à necessidade de grandes aportes para a modernização das estruturas do 

setor, a entrada de grandes investidores estrangeiros como sócios nos estaleiros nacionais 

tornou-se comum, na tentativa de acelerar a recuperação da indústria. A instituição do 

Programa Navega Brasil em 2000, implementou as modificações necessárias nas 

condições de acesso às linhas de crédito aos estaleiros, aumentando o limite de 

financiamento de 85% para 90%10, com uma diminuição dos juros e aumento do prazo 

dos financiamentos de 15 para até 20 anos (CAMPOS NETO, 2014; JESUS; GITAHY, 

2010).  

3.1  O PERÍODO 2003 - 2013 

Com o relativo esgotamento da agenda das reformas estruturais de hegemonia 

neoliberal no final da década de 90, observou-se uma retomada de trajetórias de maior 

participação estatal na economia nos países da América Latina a partir dos anos 2000, no 

Brasil a chegada de Luís Inácio Lula da Silva à presidência em 200311 inaugurou um ciclo 

de desenvolvimento econômico amparado em uma estratégia organizada em torno de 

políticas federais com ênfase no âmbito social e numa maior definição da política 

industrial por meio do Estado, com a adoção de uma agenda de influência 

neodesenvolvimentista, a exemplo do desenvolvimentismo que influenciou a agenda 

adotada no Brasil na década de 1950. 

Com a intenção de potencializar o efeito de arrasto do setor petrolífero na indústria 

nacional de bens e serviços, um grande passo para a retomada do setor foi o 

estabelecimento em 2003 pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) de índices de 

nacionalização aos fornecedores locais de insumos à exploração e o Programa de 

Mobilização da Indústria de Petróleo e Gás (Prominp)12, buscando incentivar a 

 
9 Lei do Petróleo – Lei nº 9478 de 1997.  
10 Na década de 90 o limite de financiamento do FMM chegou a ser de 70% do investimento total (JORNAL 

DO BRASIL, 1991).  
11 Lula e Dilma - O arcabouço institucional das políticas adotadas para o desenvolvimento produtivo do 

setor naval no governo de Lula teve continuidade no governo de Dilma Rousseff a partir de 2011. 
12 Prominp – Instituído pela Lei pela Lei nº 4925 de 2003.  
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participação da indústria nacional em pelo menos 65% do projeto, o chamado índice de 

conteúdo local13, que tornou-se critério de pontuação nas licitações para produção de 

embarcações e plataformas da Petrobras e suas subsidiárias (JESUS; GITAHY, 2010). 

Em 2005 o critério passou a ser obrigatório e em 2007 passou a ser certificado 

pela ANP com a publicação do Sistema de Certificação do Conteúdo Local (SOUZA, 

2013).  

Criado pelo presidente Lula, o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) 

promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura 

(transporte, energia, recursos hídricos e saneamento) com um substantivo programa de 

investimentos públicos, envolvendo recursos da ordem de 13% do PIB, para serem gastos 

em quatro anos (PAULANI, 2017). Em um tentativa de superar mudanças do modelo de 

substituição de importações e a simples exportação de commodities em um esforço de 

formular novas ações de política industrial com uma janela de oportunidade ao 

desenvolvimento de conhecimentos específicos e de inovações de diferentes tipos pelo 

Brasil, considerando que a exploração do petróleo e a consequente demanda por 

embarcações tornou-se relevante para o país devido à pressão pela segurança energética 

(GARCIA, 2013).  

Ao setor naval foi então incumbida à missão de se reestruturar buscando a 

eficiência, consolidando projetos de construção de embarcações de vários tipos e 

ampliando seu universo de atuação para plataformas marítimas auto eleváveis para a 

construção civil e offshore, embarcações de apoio, plataformas semissubmersíveis e 

outras estruturas fixas e móveis para exploração e produção de petróleo em águas rasas e 

profundas (CAMPOS NETO, 2014). 

A descoberta de reserva petrolífera em águas profundas em 2006, o Pré-Sal, 

impulsionou e amparou o reaquecimento da indústria petrolífera e consequentemente a 

naval, criando uma demanda por embarcações de apoio offshore, motivando os estaleiros 

brasileiros a passarem por um processo de revitalização e expansão, numa promessa de 

retomada, devido à necessidade de embarcações para prospecção, perfuração e produção 

de petróleo nos próximos anos (CAMPOS NETO, 2014), configurando uma janela de 

oportunidade em que podemos encontrar similaridade com o descrito por , Gerschenkron 

(2015) quando discorre sobre como os países subdesenvolvidos se desenvolvem criando 

 
13 Conteúdo local - Quando uma plataforma ou refinaria possui um alto índice de conteúdo local significa 

que os bens e serviços utilizados em sua construção são, em grande parte, de origem nacional, e não 

importados (D’AVILA, 2018).  
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um aparato institucional para um crescimento em saltos na tentativa de superar o atraso 

econômico. 

Em 2007, a indústria naval foi inserida nos objetivos do PAC 1 do governo como 

um dos setores de maior relevância para o cumprimento dos objetivos estratégicos de 

geração de emprego e renda, com a diretriz de “Consolidar e desenvolver a retomada do 

setor no país, com o financiamento para construção de estaleiros e embarcações nacionais 

de carga, passageiros, pesca e apoio à navegação” (PAC, 2007). O documento também 

ressalta a necessidade de investimentos no segmento offshore no trecho em que diz que 

“Visa ainda assegurar o atendimento da demanda da Petrobrás por embarcações de 

transporte de petróleo, gás e derivados, bem como de apoio a plataformas” (PAC, 2007). 

Ao Senado coube autorizar as reformulações legais que permitissem um maior 

endividamento da Transpetro junto ao BNDES (AMARAL; GOMIDE; PIRES, 2014).  

Considerando que o planejamento delineado e executado dentro da agenda 

proposta foi fundamental para os efeitos, os principais acontecimentos no setor naval 

nesse período de retomada podem ser vistos na Figura 3.  

 
Figura 3 – Linha histórica dos principais acontecimentos no setor naval brasileiro 

Fonte: Extraído de AVILA (2015)  

 

Historicamente localizada no estado do Rio de Janeiro, estado que concentrava 

60% da produção nacional e a maior parcela dos estaleiros (JESUS; GITAHY, 2010), 

dentre os esforços para o desenvolvimento da indústria naval nacional, incluiu-se um 

redirecionamento para outras escalas do território.  Uma desconcentração do parque naval 

foi planejada e promovida com a dispersão em três polos navais de grande porte no país: 

Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul, observáveis na Figura 4. Cabe ressaltar 

a criação do estaleiro Atlântico Sul S.A (EAS) em Pernambuco (SUAPE)14 como uma 

decisão estratégica de construir um estaleiro de ponta no Brasil. Até então, o estaleiro 

Brasfels, objeto desde estudo, era a maior planta produtiva naval do Hemisfério Sul, 

 
14 SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros 
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superado em 2008 com a inauguração do EAS (SINAVAL, 2010). O Quadro 2 apresenta 

os estaleiros de grande porte do país e suas especificidades.   

 
Figura 4 – Estaleiros no Brasil 

Fonte: SINAVAL (2014) 

 

  A presença dos novos estaleiros representou grandes efeitos socioeconômicos nas 

regiões em que foram inseridos, promovendo um grande volume de trabalhos sobre os 

efeitos do aquecimento dessa indústria e os fatores relevantes para o desenvolvimento 

regional (D’AVILA, 2018; GARCIA, 2013; OLIVEIRA, 2013; SIMÕES et al, 2013).  

As demandas por plataformas e outras embarcações, as quais passaram a ser 

construídas e montadas no país, exigiram tecnologia distinta da até então disponível: para 

prospecção em águas mais profundas e frias, de solo mais salino e corrosivo, para petróleo 

mais pesado e ácido (GARCIA, 2013), requerendo especificidade técnica dos estaleiros. 
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Quadro 2 - Estaleiros de grande porte no Brasil  

Estaleiros de grande porte  Estado  Especialidade 

ESTALEIRO ATLÂTICO SUL PE 

Navios petroleiros de grande porte, 

sondas de perfuração e plataformas 
de produção  

BRASFELS  RJ 
Plataformas de produção e sondas 

de perfuração 

ESTALEIROS RIO GRANDE  RS 
Plataformas de produção e sondas 

de perfuração  

EISA RJ 

Navios graneleiros, porta-

contêineres, navios de apoio 

marítimo e navios-patrulha  

ESTALEIRO MAUÁ RJ Navios petroleiros e de produtos  

YARD PROMAR PE Navios gaseiros  

QGI RS 
Integração de módulos a plataformas 

de petróleo  
                 Fonte: SINAVAL (2015) 

 

Nesse contexto, Campos Neto (2014) lista a implementação de quatro programas 

da política industrial implementada que contribuíram para a retomada da indústria naval 

brasileira: 

1- Programa de Renovação e Ampliação da Frota de Apoio Marítimo 

(Prorefam)15, iniciado em 1999, com mais duas fases, 2004 e 2008, para suprir 

a demanda de embarcações de apoio marítimo para as operações offshore da 

Petrobras (CAMPOS NETO, 2014); 

2- Projeto Empresa Brasileira de Navegação Petrobras (EBN), iniciado em 2008, 

com uma etapa complementar em 2010, que teve o objetivo de criar uma frota 

dedicada ao serviço de cabotagem16 para o transporte de petróleo e derivados; 

onde os investimentos foram acompanhados da exigência de regra de 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 navipeças17
  e de investimentos nos estaleiros brasileiros (CAMPOS NETO, 

2014), em conjunto com o Decreto nº 6704 de 2008 que regulamentou a 

suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição, 

realizada por estaleiros navais brasileiros, de materiais e equipamentos 

 
15 Prorefam - Uma peculiaridade do Prorefam foi que as embarcações encomendadas não fizeram parte do 

patrimônio da Petrobras, mas sim dos estaleiros, com o estabelecimento de um contrato de frete. 
16 Cabotagem – Navegação em águas marítimas limitadas, sem perder a costa de vista.  
17 Navipeças – segmento de mercado que engloba todas as empresas e atividades que fabricam e prestam 

serviços ligados à construção e reparação naval (FIRJAN, 2015). 
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destinados ao emprego na construção, conservação, modernização, conversão 

ou reparo de embarcações;  

3- Programa de Modernização e Ampliação da Frota de Petroleiros (Promef), 

constituído de duas etapas, 2005 e 2008, com o objetivo de encomendar um 

conjunto de embarcações para a subsidiária de transportes da Petrobras, a 

Transpetro, e renovar as embarcações já existentes; promovendo uma 

nacionalização de 65% na sua primeira fase e 70% na segunda; procurou 

estimular o setor de navipeças. 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 conseguirem se adequar em termos de gestão, aprendizado e de 

treinamento de mão de obra (CAMPOS NETO, 2014);  

4- Contratações de construção e montagem de plataformas e sondas marítimas18 

para atender a demanda de exploração de novos poços de petróleo em águas 

profundas19.   

No modus operandi desses programas, a Petrobras apresentou sua demanda aos 

estaleiros nacionais e selecionou as propostas mais vantajosas por meio de licitação, 

estabelecendo contratos com os estaleiros e pleiteando o financiamento concedido pelo 

Fundo da Marinha Mercante (FMM)20 (CAMPOS NETO, 2014). 

Quanto às sondas de perfuração, em 2010, a Petrobras criou a Sete Brasil, com 

participação acionária de 10% e fundos de pensão como sócios, com a finalidade que a 

nova empresa gerenciasse a contratação e construção das sondas necessárias. A 

encomenda com a Sete Brasil de 29 sondas21 (23 navios-sonda e 6 sondas 

semissubmersíveis) teve um investimento estimado de R$ 54 bilhões e rendeu um 

contrato de afretamento para a Petrobras por 15 anos, ao valor total aproximado de R$ 

162 bilhões (FIEB, 2015).  

No tocante ao contexto externo, o crescimento da indústria de construção naval 

brasileira ao longo da década foi acompanhado de crescimento desse setor no mundo. 

 
18 Plataformas e sondas marítimas – embarcações especificas para prospectar, processar e armazenar 

petróleo em alto mar.  
19 O 4º Programa, instituído no contexto da descoberta das reservas do Pré-Sal em 2006, será detalhado 

neste trabalho por ser área de atuação do estaleiro Brasfels, objeto deste estudo.  
20  O FMM 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. Sua fonte básica de recursos é AFRMM 

incidente sobre o frete cobrado pelo transporte aquaviário de carga de qualquer natureza descarregada em 

porto brasileiro, ou seja, sobre as atividades de cabotagem e importação de mercadorias. 
21 Uma unidade de navio-sonda foi cancelada posteriormente.  
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Enquanto o crescimento da indústria brasileira esteve atrelado ao desenvolvimento das 

atividades petrolíferas offshore, o desempenho da indústria naval internacional esteve 

mais correlacionado ao aquecimento do comércio marítimo global, ocorrido nos anos 

anteriores à crise financeira de 2008, que estimulou a renovação da frota mercante 

internacional. Vale destacar a importante participação dos países asiáticos na oferta 

mundial da indústria naval, com destaque para China, Coreia do Sul e Japão, que atendem 

a cerca de 80% das encomendas. Tal situação decorre não apenas do amplo amparo 

governamental desses países ao setor, mas também da mão de obra abundante e barata da 

região e da atuação em conglomerados para adequar a produção de navipeças e de 

tecnologia aos estaleiros. Os países asiáticos, em geral, especializaram seus estaleiros em 

alguns segmentos específicos para serem competitivos por meio de ganho de escala ou de 

conhecimento tecnológico. Os navios de carga, mais demandados internacionalmente, 

têm sido produzidos principalmente pelos países antes apontados – China, Coreia do Sul 

e Japão –, enquanto as plataformas e os navios voltados à indústria de petróleo offshore 

são entregues, em sua maioria, por Cingapura. A produção de embarcações no Brasil 

ainda é muito pequena quando comparada à produção mundial. A carteira de encomendas 

aos estaleiros nacionais representou menos de 1% dos pedidos globais ao longo da 

década, embora, nos últimos anos, o número de pedidos tenha aumentado 

significativamente (DORES; LAGE; PROCESSI, 2012).  

 

3.2  O NASCIMENTO DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES 

DE GRANDE PORTE EM ANGRA DOS REIS – RJ 

 

Angra dos Reis é um município da mesorregião22 Sul Fluminense e constitui-se 

como uma das mais antigas povoações do Brasil, tendo seu estreito território limitado 

pela Serra do Mar e o oceano, cortado por penínsulas e enseadas, onde a presença da Mata 

Atlântica e praias constituem sua paisagem dominante (CIRNE, 2019). 

Machado (1995) discorre que nesse território, enquanto a área terrestre era 

dominada pelo relevo de preservada Mata Atlântica, o conjunto insular era favorável ao 

desenvolvimento das atividades portuária e pesqueira, atividades econômicas essas que 

caracterizaram o município por quase 400 anos.  

 
22 Mesorregião – Classificação do IBGE para áreas individualizadas que apresentam formas de organização 

do espaço geográfico definidas pelas dimensões do processo social, do quadro natural e da rede de 

comunicação e de lugares (PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS, 2020).  
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O desenvolvimento de uma indústria naval mais articulada em Angra dos Reis 

teve como projeto inicial a implementação de um arsenal da marinha que não se realizou 

devido ao acidente do encouraçado Aquidabã23 em 1906 (PREFEITURA DE ANGRA 

DOS REIS, 2007). 

Somente no contexto de estruturação e crescimento da indústria naval do país, 

fruto da agenda desenvolvimentista adotada a partir da década de 1950, uma indústria 

naval com projeção para além da local se desenvolve quando Cornelis Verolme, 

empreendedor holandês, chega ao Brasil para construir um estaleiro, inicialmente na 

cidade do Rio de Janeiro, optando, no entanto, pelo estabelecimento do empreendimento 

em Angra dos Reis, no bairro Jacuecanga. A chegada do estaleiro Verolme, em 1959, 

modificou a dinâmica econômica do município, até então agrário. A escolha da localidade 

foi fundamentada nas características geográficas somadas à cultura local náutica 

existente, ainda em pequena escala (JESUS; GITAHY, 2010). A fala da entrevistada 

Priscila Riscada ilustra com profundidade esta construção cultural do estaleiro com a 

localidade:   

O estaleiro Verolme dá nome ao bairro, porque apesar do bairro 

se chamar Jacuecanga, é popularmente conhecido como 

“Verolme”. Inclusive o fundador do estaleiro, “Cornelis 

Verolme”, dá nome à escola do bairro. A estação de água e esgoto 

do bairro foi construída pelo estaleiro na ocasião da sua criação. 

- Priscila Riscado24. 
 

Nos anos que se seguem, o estaleiro Verolme atinge o ápice do seu 

desenvolvimento com a construção dos primeiros e maiores transatlânticos da época: o 

Henrique Lage (1961), Pereira Carneiro (1962) e Júlio Regis (1963) (Revista das Classes 

Produtoras, 1964).  

 
23 Encouraçado Aquidabã – Encouraçado a vapor da Armada Imperial Brasileira, construído no Reino 

Unido, explodiu e naufragou na Baía de Jacuecanga, Angra dos Reis, em 1906 após participar com êxito 

de várias incursões. Nesse acidente morreram 112 tripulantes, entre eles parte da comitiva ministerial que 

estudava a região para o estabelecimento de um porto militar (PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS, 

2007). 
24 A lista de entrevistados está no Apêndice I deste trabalho.  
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Figura 5 – Reportagem de lançamento de cargueiro ao mar  

Fonte: Revista das Classes Produtoras (1964) 

 

A título de ilustração da ideologia nacionalista como elemento do 

desenvolvimentismo podemos observar na reportagem da Revista Produtora das Classes 

(1964) na Figura 5 a declaração do estaleiro Verolme à época: “essa é a contribuição à 

emancipação econômica do Brasil, ao desenvolvimento nacional, ao progresso pelo qual 

lutamos todos os brasileiros” fazendo referência ao lançamento ao mar do cargueiro Júlio 

Régis.   

Após quase 20 anos de produção estável, já no contexto da crise que abateu o setor 

na década de 80, em 1983 a planta foi vendida ao estaleiro brasileiro Engenharia Máquina 

SA (EMAQ) e depois incorporada ao estaleiro Ishibrás. Devido aos prejuízos 

permanentes causados pela instabilidade do setor, o estaleiro teve as atividades 

paralisadas em 1995.  

A planta industrial reabriu em 2000 com a criação de uma joint venture entre uma 

empresa brasileira, a Pem Setal, e uma empresa cingapuriana, a Keppel Fels, com o nome 

de Brasfels Yard, em um investimento de US$ 10 milhões de dólares e um arrendamento 

por 30 anos (MPOG, 2016). Em 2005, a joint venture foi encerrada após a Keppel Fels 

adquirir as ações da Pem Setal, renomeando o estaleiro de Angra dos Reis, uma das duas 

unidades do novo grupo, para Brasfels Yard do Grupo Keppel Offshore & Marine 

(BRASFELS, 2019; SINAVAL, 2014), ficando configurada a volatilidade da indústria 

local em resposta às mudanças históricas, políticas e econômicas do país.  
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Por falta de uma política governamental consistente e duradoura voltada para o 

setor, a oscilação dessa indústria com o processo de decadência e retomada do setor naval 

brasileiro como um todo é bem ilustrada pelo exemplo do estaleiro Verolme, que no 

período áureo da indústria de construção naval na década de 1970, chegou a empregar 12 

mil trabalhadores e em contrapartida permaneceu fechado durante a maior parte dos anos 

1990 (BNDES, 2005).  

4 ESTADO, DESENVOLVIMENTO E DEPENDÊNCIA 

 

A teoria dos traços gerais de Polanyi sobre a transformação da sociedade discorre 

sobre como o capitalismo tenta tornar a economia desenraizada das instituições sociais e 

fez com que ambos passassem por uma transformação crucial e abrupta, ressaltando a 

excepcionalidade e modernidade histórica dessa sociedade, que inseriu trabalho e terra 

(homem e natureza) no esquema mercantil (POLANYI, 2000). 

 Considerando que trabalho é o meio de subsistência do homem e terra é o meio 

necessário para que essa subsistência se materialize, constatamos que a suposta oposição 

entre Estado e mercado é um mito, uma vez que o Estado é a instituição que garante as 

premissas necessárias à existência da sociedade e, portanto, do mercado (CANGIANI, 

2012). 

A atualidade da teoria de Polanyi traz à tona a discussão sobre como a atuação do 

Estado, em quantidade e forma, oferece suporte e/ou define as relações de troca (os 

mercados), e sobre que tipo de estrutura institucional esse Estado deve adotar a fim de ser 

o condutor eficiente dessas relações na busca da conservação do tecido social. 

Sob a reflexão da premissa de que a sociedade de mercado autorregulado é uma 

utopia, devido às consequências que causa ao tecido social (POLANYI, 2000), conclui-

se que a participação ativa do Estado se torna necessária, pois os esforços em desvencilhar 

as relações econômicas das estruturas sociais são considerados contrários à natureza 

humana (CANGIANI, 2012) e, portanto, caso a liberação de fato ocorresse, existiria um 

grande risco das bases de sustentação do aparato institucional, que permitem que as 

transações ocorram de forma eficiente em seu ambiente natural, sejam destruídas 

(EVANS, 1998).  

Cabe a pontuação de que a legitimação da ação do Estado na economia enquanto 

instrumento de defesa da sociedade contra os processos de favorecimento ao mercado 
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corroboram com a ideia de o Estado deve assegurar as condições de subsistência do 

homem e seu bem-estar (CANGIANI, 2012). 

No contexto desse trabalho, discutir a atuação do Estado na economia requer o 

conhecimento das particularidades da consolidação e do desenvolvimento do próprio 

capitalismo de cada país, considerando a dependência das economias latino-americanas 

em relação aos centros hegemônicos e os processos históricos de industrialização que 

desenvolveram.   

Tendo como base elementos da teoria institucional comparativa, em que o Estado 

é uma instituição arraigada historicamente, Gerschenkron (2015) discorre sobre como as 

instituições nos países desenvolvidos evoluiriam gradativamente, gerando acumulação 

prévia, enquanto o mesmo não aconteceria com países subdesenvolvidos, nos quais seria 

necessária a presença de um aparato institucional que estimulasse o crescimento desses, 

que aconteceria “em saltos”, em uma tentativa de superar o atraso econômico. 

Boschi e Gaitán (2008, p. 307), discorrem sobre as economias latino-americanas: 

“[…] quando se observam particularidades entre os diversos Estados, eles apresentam 

como característica distintiva a defesa da participação ativa do Estado na órbita 

econômica […]”. Portanto, na tentativa de superar o atraso econômico, independente das 

suas particularidades, nos países de desenvolvimento tardio seria necessária a criação de 

aparatos institucionais que criassem “substitutos” para os requisitos ausentes ou escassos 

ao crescimento, contando com o apoio financeiro do Estado ao processo de 

industrialização, uma vez que a incipiente classe empresarial não suportaria os desafios 

competitivos e os riscos inerentes ao processo, além de não possuir o aporte necessário 

para um investimento de longo prazo sem esse apoio (GERSCHENKRON, 2015), sendo 

portanto, o grau de atuação do Estado nesse processo diretamente relacionado com o grau 

de atraso do país, tornando impossível importar modelos econômicos sem considerar as 

particularidades locais (BOSCHI; GAITAN, 2008).  

Essa ideia é também corroborada por Nolke, para quem para além da discussão 

do capitalismo moderno gravitar entre o Estado mínimo e máximo, as 

complementaridades institucionais podem ser usadas para projetar políticas econômicas 

(NOLKE, 2019).  

Portanto, para o funcionamento regular do sistema, o Estado deve se mostrar capaz 

de praticar políticas macroeconômicas ao largo das pressões internas, na busca por metas 

de desenvolvimento em uma economia globalizada, contrabalançando bem-estar social e 

o bom funcionamento dos mercados, sugerindo que não há possibilidade de crescimento 
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e desenvolvimento sem um Estado forte, constituído de um conjunto de características 

institucionais (BOSCHI; GAITAN, 2008), desempenhando quatro possíveis papéis 

identificados por Evans (2004) que atuam em combinação: os clássicos, Estado regulador, 

Estado produtor e Estado parteiro, que impulsionam novos grupos investidores ou 

incentivam grupos existentes a investirem em outras áreas da indústria; e Estado pastor, 

que ajuda investidores privados a superar barreiras tecnológicas25, em que é possível 

observar que o Estado tende a se tornar uma entidade mais complexa, assumindo novos 

papéis, para além de “guerrear e assegurar a ordem interna”, assumindo compromissos 

de “transformação econômica e bem-estar social”.  

Outra definição sobre essas quatro possíveis atuações são: enquanto o Estado 

regulador faz uso do protecionismo, para além do Estado mínimo, que apenas faz com 

que as regras sejam cumpridas e corrige falhas de mercado, o Estado produtor assume 

investimentos em áreas de interesse do mercado privado. O Estado parteiro promove o 

surgimento de uma classe empresarial inexistente e/ou estimula a existente a investir em 

projetos industriais de maior risco financeiro por meio de incentivos e proteção do 

mercado externo enquanto o Estado pastor atua em conjunto com a função de Estado 

parteiro, acompanhando a resposta dessa classe empresarial aos estímulos promovidos 

(BIANCARELLI; FILIPPIN, 2017).  

Uma importante pontuação acerca dos papéis exercidos pelo Estado é o 

entendimento de que o esforço coletivo empregado no estímulo para o nascimento e 

fortalecimento da indústria deve render retorno equivalente para a sociedade, não ficando 

o Estado apenas com os riscos inerentes do mercado, sem as devidas contrapartidas 

(MAZZUCATO, 2014). 

5 O NEODESENVOLVIMENTISMO   

 

As diferentes políticas de desenvolvimento adotadas no Brasil ao longo do período 

pós República Velha26 apresentam todo um contexto historicamente caracterizado com a 

evolução política do país e possuem forte trajetória de dependência, pela forma que foram 

se instituindo, sendo necessário para entendermos o neodesenvolvimentismo da recente 

 
25 Estado parteiro e Estado pastor – ambos na busca de romper as barreiras descritas por Gerschenkron, 

2015. 
26 República Velha – Período entre a Proclamação da República, em 1889, com a destituição do Império e 

1930, com o início da Era Vargas. Nesse período, as oligarquias agroexportadoras do país se revezavam na 

presidência.   



36 
 

agenda de desenvolvimento adotada no período pós anos 2000, conceituarmos e 

contextualizarmos as correntes teóricas que influenciaram as agendas anteriores: o 

desenvolvimentismo, o nacional-desenvolvimentismo e o neoliberalismo.  

Em uma primeira aproximação, o desenvolvimentismo é uma resposta para 

superar o subdesenvolvimento e, portanto, é necessária a consciência desse atraso relativo 

de desenvolvimento para sua implementação (FONSECA, 2015, p. 24).  

O primeiro momento do desenvolvimentismo brasileiro teve origem na Era 

Vargas27, em resposta aos desafios gerados pela Grande Depressão28 (FONSECA, 2015), 

com a percepção da necessidade de substituição da hegemonia da economia 

agroexportadora pela economia industrial e uma adequação ao novo paradigma mundial 

metal-mecânico-químico para uma melhor inserção internacional nas cadeias produtoras 

de valor (DINIZ, 2011). 

Bielschowsky (1988, p.7) conceitua o desenvolvimentismo como uma:  

[...] a ideologia de transformação da sociedade brasileira definida pelo projeto 

econômico que se compõe dos seguintes pontos fundamentais: (a) a 

industrialização integral é a via de superação da pobreza e do 

subdesenvolvimento brasileiro; (b) não há meios de alcançar uma 

industrialização eficiente e racional através da espontaneidade das forças de 

mercado, e por isso, é necessário que o Estado a planeje; (c) o planejamento 

deve definir a expansão desejada dos setores econômicos e os instrumentos de 

promoção dessa expansão; e (d) o Estado deve ordenar também a execução da 

expansão, captando e orientando recursos financeiros e promovendo 

investimentos diretos naqueles setores em que a iniciativa privada for 

insuficiente. 

 

No período pós 2ª Guerra Mundial, com a instauração do regime democrático no 

país, consolida-se o pensamento nacional-desenvolvimentista, baseado nas teorizações da 

Comissão Econômica para América Latina (CEPAL). Os precursores dessa corrente 

teórica no Brasil, Celso Furtado e Raul Prebisch, buscam compreender o contexto latino-

americano no capitalismo global e propor uma alternativa que considere as 

particularidades dos problemas desses países devido às suas realidades socioeconômicas 

próprias (CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO, 2019). 

O nacional-desenvolvimentismo logrou êxito em promover a atualização da 

indústria de base brasileira influenciando agendas importantes de política industrial nos 

governos de Juscelino Kubitschek (1956-1961) e Emiliano Garrastazu Médici (1969-

 
27 Era Vargas – Período de 1930 e 1945 em que Getúlio Vargas governou continuamente o país.  
28 Grande Depressão – Também conhecida como Crise de 1929, grave crise econômica mundial provocada 

pelo desequilíbrio na economia dos Estados Unidos, principal financiador mundial.  
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1974), sendo no período pós-1964 uma associação de um período ditatorial e estratégia 

de desenvolvimento de projeto nacional, participação ativa do Estado na economia e 

planejamento de industrialização por meio de políticas para substituição de importações 

(PASIN, 2002). 

Bresser-Pereira (2012) pontua entre os elementos presentes no 

desenvolvimentismo o nacionalismo como ideologia, uma vez que a estratégia significa 

a afirmação do Estado nacional e de suas instituições; a industrialização orientada pelo 

Estado mediante a substituição de importações, que lançava mão de instrumentos como 

poupança forçada para realizar investimentos e de política industrial, muitas vezes com 

caráter protecionista e complacência com relação aos déficits públicos e a inflação.  

As sucessivas crises internacionais, a pressão de agências como Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Banco Central Mundial, os avanços da globalização, o colapso do 

socialismo e o fim da Guerra Fria determinaram a necessidade da redefinição da agenda 

pública mundial (DINIZ, 2011) somadas à ascensão de um novo paradigma produtivo, a 

microeletrônica, à revolução informacional, a financeirização da economia e a 

persistência da desigualdade social, apesar do crescimento econômico alcançado no 

período, acelerando o esgotamento da estratégia nacional-desenvolvimentista em um 

contexto de transição no Brasil do período ditatorial para a democracia no final dos anos 

80 (BIELSCHOWSKY, 1988). 

A transição para um modelo centrado no mercado constituiu a tônica da década 

de 1990, com uma profunda reestruturação no Brasil apoiada na hegemonia do 

neoliberalismo para superar a crise mundial, levando à desnacionalização da economia 

em proporções inéditas, sob o governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992), e 

radicalizando-se nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002). 

Entre as reformas estruturais estavam as privatizações, a abertura comercial, a 

liberalização dos fluxos financeiros e a disciplina fiscal (DINIZ, 2011). 

Cabe pontuar nesse período o encontro conhecido como “Consenso de 

Washington”29 em que pensadores de inclinação liberal prescreveram sob a égide do 

Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) um conjunto de medidas para 

os países em desenvolvimento, visando estimular o crescimento econômico destes por 

 
29 Consenso de Washington – Encontro em 1989 em que pensadores liberais prescreveram medidas 

consensuais aos países subdesenvolvidos sob o comando de instituições de Washington, nos Estados 

Unidos.  
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meio de “boas políticas” e reformas de natureza liberalizante que gerariam “boas 

instituições” como único caminho para promoção do desenvolvimento.  

Acerca dessa prescrição, Ha-Joon (2004) refuta as premissas estabelecidas pelos 

países desenvolvidos, uma vez que as recomendações de adoção de “boas políticas e boas 

instituições” não necessariamente foram adotadas pelos mesmos, sugerindo uma falácia 

com a finalidade de que os países ainda em desenvolvimento não consigam trilhar o 

mesmo caminho percorrido, chamando a atenção para a diversidade de interesses desses 

países, especificidades históricas, temporais e culturais (DINIZ, 2011).  

Conclui-se sucintamente que a oposição entre as correntes teóricas 

desenvolvimentista e liberal é uma discussão sobre o nível de participação do Estado na 

economia: enquanto um é favorável à ativa participação estatal, o outro, preconiza o 

Estado mínimo, em que o mercado é o responsável pelo desenvolvimento.  

No final da década de 90 a eclosão de sucessivas crises no cenário internacional e 

a insatisfação crescente com a incapacidade do governo de gerar dinamismo na economia, 

por meio da adoção do pensamento neoliberal, gerou uma retomada de trajetórias de 

maior participação estatal na economia nos países da América Latina a partir dos anos 

2000; no Brasil, pôde-se observar uma proposta para retomar a estratégia 

desenvolvimentista, mas de forma atualizada e adaptada ao novo estágio de 

desenvolvimento em que o país de encontrava (DINIZ; BOSCHI, 2003, DINIZ, 2011).  

Considerando que os três pilares do desenvolvimentismo são a existência de um 

projeto nacional, uma ativa participação do Estado na condução da economia e o 

investimento em políticas industriais, conforme visto na Figura 2 (MOLLO; FONSECA, 

2013), constata-se à similaridade da corrente teórica que influenciou a estratégia de 

desenvolvimento nos governos recentes com as estratégias de desenvolvimento adotadas 

no Brasil a partir da década de 1930, sendo este, segundo Boschi (2007), um modelo 

híbrido de coordenação econômica  que não representa uma volta ao Estado produtivo, 

mas um maior grau de coordenação estatal da esfera econômica que originou um novo 

pensamento, menos fundado nas virtudes do livre mercado e mais positivo com relação 

às possibilidades da participação estatal.  
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Figura 2 – Núcleo comum principal dos pilares do Desenvolvimentismo 

Fonte: FONSECA, 2015 

 

No entanto, apesar de o neodesenvolvimentismo ter sido um passo adiante em 

relação ao desenvolvimentismo clássico (BRESSER-PEREIRA; OREIRO; MARCONI, 

2016) a nova estratégia de desenvolvimento não rompeu com o modelo econômico 

neoliberal vigente (PAULANI, 2017), sendo este o desenvolvimentismo possível dentro 

do modelo capitalista neoliberal periférico e portanto vários trabalhos discutem se de fato 

a estratégia implementada pelo governo brasileiro pode ser chamada de 

neodesenvolvimentista (BOITO, 2006; DINIZ, BOSCHI; 2011, PAULANI, 2017).  

A adoção dessa nova estratégia de desenvolvimento visou mudar rapidamente e 

de forma permanente o posicionamento relativo do crescimento econômico do país 

(SCHNEIDER, 2013), dependendo de altos investimentos materiais e institucionais na 

busca de ruptura com as complementaridades negativas, ou então ausentes, cumprindo 

seu papel na proteção social, tomando como ponto de partida que a “industrialização da 

América Latina não foi suficiente para resolver os problemas de desigualdade social” 

(SICSU; PAULA; MICHEL, 2007, p. 509), ou seja, o entendimento nessa concepção é 

de que o Estado deveria procurar agir como complemento do mercado, corrigindo falhas 

existentes, regulando-o para que elas não ocorram e/ou mitigando seus efeitos para o 

tecido social, constituindo-se na ideia de um Estado e um mercado fortes, em que o último 

deve ser principalmente voltado para o financiamento da atividade produtiva e não para 

a atividade especulativa, sendo a distinção básica para o desenvolvimentismo anterior a 

defesa simultânea desse Estado e mercado fortes, em um novo modelo de consumo de 

massas: um ciclo retroalimentado em que o aumento do investimento levaria ao aumento 

da produtividade, que levaria ao aumento dos salários, que por sua vez levaria ao aumento 
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da demanda (BIELSCHOWSKY, 1988), buscando um desenvolvimento de longo prazo 

e mais equitativo (MOLLO; FONSECA, 2013).  

Entre as falhas de mercado típicas dos países subdesenvolvidos que constituem 

uma complementaridade negativa estaria a doença holandesa que é considerada uma 

doença em meio a abundância (BRESSER-PEREIRA; OREIRO; MARCONI, 2016) 

sendo seu conceito a crônica apreciação da moeda nacional de um país causada pela 

exploração de recursos abundantes e baratos, gerando um poder de consumo ilusório que 

valorizaria  moeda mais do que seu devido valor por meio da exploração desses recursos.  

Esse seria um fenômeno estrutural que cria obstáculos à industrialização sendo papel 

importante do Estado neutralizar esse efeito, pois gera externalidades negativas nos outros 

setores de bens e serviços comercializáveis da economia impedindo esses setores de se 

desenvolverem, não obstante usem a melhor tecnologia e as melhores práticas 

administrativas (BRESSER-PEREIRA; OREIRO; MARCONI, 2016).  

É possível identificar três condições de incidência da doença holandesa: a 

descoberta de recursos naturais que aumentam a renda de um país subdesenvolvido, o que 

inviabiliza a industrialização desse país, pois aparentemente a exploração desse recurso é 

mais vantajosa; a mesma descoberta em um país desenvolvido, que leva a um processo 

de desindustrialização enquanto não for devidamente neutralizada, e, finalmente, a 

liberalização radical das contas externas do país, comerciais e financeiras, que implica 

abandono das políticas que neutralizam a doença holandesa e levam igualmente à 

desindustrialização prematura, sendo portanto a doença holandesa, um obstáculo ao 

desenvolvimento porque desincentiva a industrialização.  

Segundo Bresser-Pereira, Oreiro e Marconi (2016) a terceira condição foi 

observada no Brasil, que entre 1930 e 1980 através do uso de diversos mecanismos de 

neutralização da doença holandesa, envolvendo a manipulação de taxas múltiplas de 

câmbio da moeda nacional, manteve relativamente o processo de industrialização do país.  

Entretanto, a partir de 1990 com a liberalização comercial e financeira do país um 

processo de desindustrialização prematura instalou-se, sendo revertido apenas com a 

adoção da agenda de desenvolvimento de maior participação do Estado na economia por 

meio de diferentes papéis, neste trabalho reconhecida como a agenda 

neodesenvolvimentista adotada pelos governos Lula e Dilma.  

Bresser-Pereira, expoente do que chama de estratégia, conceitua o 

neodesenvolvimentismo como: 
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[...] um conjunto de valores, ideias, instituições e políticas econômicas por 

meio das quais, no início do século XXI, os países de renda média procuram 

alcançar os países desenvolvidos. Não é uma teoria econômica, mas uma 

estratégia nacional de desenvolvimento, baseada principalmente na 

macroeconomia keynesiana e na teoria econômica do desenvolvimento 

(BRESSER-PEREIRA, 2012, p.42).  

 

O neodesenvolvimentismo, portanto, postula a construção de um espaço de 

coordenação entre as esferas públicas e privadas, com o objetivo de aumentar a renda 

nacional e os parâmetros de bem-estar social (BOSCHI; GAITAN, 2008) com um novo 

papel do Estado, de planejamento mais estratégico; preocupação com a estabilidade 

macroeconômica, incluindo não só estabilidade de preços como também equilíbrio da 

balança de pagamentos, busca do pleno emprego e não aceitação da estratégia de 

crescimento com poupança externa, visando financiar o desenvolvimento com recursos 

próprios (BRESSER-PEREIRA, 2012) e promoção de transferência de renda.  

A chegada de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) ao governo do Brasil marca 

o início dessa nova estratégia de desenvolvimento, tendo continuidade no governo de 

Dilma Rousseff (2011-2016). No entanto, alguns trabalhos discutem a real ruptura da 

estratégia adotada por esses governos com as políticas neoliberais, alegando que houve 

de fato um projeto nacional de desenvolvimento nesse período, mas manteve-se o 

processo de financeirização e manutenção de altas taxas de juros (BOITO JR, 2006; 

GONÇALVES, 2012), definindo a prática como um modelo de desenvolvimento que 

combinaria elementos de trajetórias, recuperando o papel protagonista do Estado que 

remonta ao período desenvolvimentista, mas, ao mesmo tempo, incorporando alguns 

elementos do modelo instaurado pelo processo das reformas de mercado (DINIZ; 

BOSCHI, 2003).  

6 O ESTALEIRO BRASFELS   

 

Considerado símbolo da campanha da primeira eleição do presidente Lula 

(SINAVAL, 2014), o estaleiro Brasfels atua desde 2000 na planta em que originalmente 

foi criado o estaleiro Verolme, no bairro Jacuecanga em Angra dos Reis - RJ, às margens 

da Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, popularmente conhecida como 

Rodovia Rio-Santos (SINAVAL, 2014). A localização pode ser vista na Figura 6. Sobre 

sua relevância, Cristiane Marcolino, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra 

dos Reis afirma: 
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Trata-se do único estaleiro de grande porte que há na cidade há 

20 anos. Por anos, fez diversas embarcações de grande porte que 
hoje representam quase 60% de embarcações em operação nos 

Campos de Petróleo do Brasil. – Cristiane Marcolino. 

 

Desde a sua reabertura, a composição do capital é 100% cingapuriana e o estaleiro 

é operado pela Keppel Fels Brasil S/A, subsidiária da Keppel Corporation Limited, 

através da divisão Keppel Offshore & Marine.  A controladora Keppel Offshore e Marine 

possui além da divisão Offshore, a divisão marítima e a divisão de construção naval 

(KEPELLOM, 2020) e o atual presidente da empresa no Brasil é Herman Effendy.  

 

 

Figura 6 - Mapa com a localização do estaleiro Brasfels 

Fonte: PORTAL NAVAL, 2013 

 

A planta é constituída por um complexo operacional adequado para reparos 

offshore e construções de grande porte com capacidade de processar 50 mil toneladas de 

aço por ano e de construir navios de até 300 mil TPB. Algumas das facilidades industriais 

que o estaleiro possui é o dique-seco de aproximadamente 80 metros de comprimento e 

70 metros de largura, guindastes de 80 toneladas e um pórtico de 660 toneladas em uma 

área de aproximadamente 1.000.000 m2 (PORTAL NAVAL, 2020), como observável no 

Anexo 1 deste trabalho.  

Uma ampla gama de serviços de construção, conversão, modernização e reparo é 

oferecida pelo estaleiro. Os projetos da Brasfels abrangem unidades de produção 

flutuante, embarcações de armazenamento e descarregamento de produção flutuante, 

navios de perfuração, plataformas semissubmersíveis de perfuração, embarcações de 

suprimento de plataforma e embarcações de reboque/manuseio de âncoras (KEPPELOM, 
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2020), contando com uma escala tecnológica de nível 530 (ARARIPE, 2008). O nível 5 

representa o estado da arte da tecnologia de construção naval a partir da década de 1990. 

É alcançado pela análise do desenvolvimento da automação e robótica em todas as áreas 

onde podem ser efetivamente empregadas, e pela integração dos sistemas operacionais. 

Caracterizando-se pela filosofia de produção modular no projeto e na produção, com o 

alcance de alto nível de padronização de componentes intermediários, mesmo para navios 

diferentes, significando que o estaleiro possui alto grau de automatização e robotização. 

Esse estágio é também caracterizado pela alta eficiência em controle de material 

computadorizado e pela garantia de qualidade plenamente efetiva em que são utilizados 

novos métodos de corte, solda, conformação e pintura, e desenvolvidos padrões de 

precisão e controle dimensional (OLIVEIRA, 2014). Infelizmente não foi possível 

levantar quais incorporações tecnológicas o estaleiro fez no período, pois os documentos 

públicos encontrados na pesquisa documental deste trabalho não trazem esse registro e a 

empresa não respondeu os pedidos de entrevista a tempo da conclusão deste 

levantamento.  

6.1 A RETOMADA DO CRESCIMENTO 

 
Eu, há 12 anos, passei umas férias no Rio de Janeiro a convite do Luiz Sérgio, 

que mora em Angra dos Reis, líder do PT no Congresso Nacional, e fui ficar 

na casa de um companheiro que, para pegar um barco que ele tinha, eu tinha 

que, todos os dias, atravessar, na época, o estaleiro Verolme. O estaleiro 

Verolme tinha meia dúzia de pessoas tomando conta, ferros totalmente 

enferrujados, e o mato cobrindo os trilhos e todo o material que tinha lá. Eu 

encontrava na praia de Angra metalúrgico vendendo cachorro-quente, 

metalúrgico vendendo bijuterias, metalúrgico vendendo roupas, metalúrgico 

vendendo caipirinha, metalúrgico carregando isopor e vendendo cerveja sem 

nenhuma esperança de que a indústria naval voltasse a funcionar neste País 

(LULA, 2007, p. 5). 

 

Uma história muito conhecida entre os moradores locais de Angra dos Reis é a 

visita do então presidente Lula à planta fechada do estaleiro e o recorrente discurso sobre 

a retomada das atividades do setor naval com o recomeço partindo pontualmente de Angra 

dos Reis, afirma Priscila Riscado, docente e pesquisadora da Universidade Federal 

 
30 Escala tecnológica - Os níveis tecnológicos utilizados para avaliação dos estaleiros foram estabelecidos 

pela First Marine International, uma consultoria internacional especializada para a indústria naval que  

presta serviço de assistência e informação aos construtores navais e outras organizações relacionadas com 

o mar, incluindo serviços de pesquisa de mercado, estudos de competitividade, análise operacionais e 

planejamento estratégico, melhoria de desempenho, desenvolvimento e avaliação de instalações, produção 

e tecnologia de processos, perito e projetos especiais (Disponível em 

https://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/first-marine-international/about-us).  

https://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/first-marine-international/about-us
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Fluminense, no campus situado na Jacuecanga, próximo ao estaleiro, entrevistada neste 

trabalho.   

Recebido pelo então deputado Luís Sérgio em Angra dos Reis, Lula costumava 

dizer que chorou ao ver o antigo estaleiro Verolme, hoje Brasfels, totalmente fechado, 

com seus portões com teias de aranha e os guindastes empoeirados, prometendo a cada 

discurso que, se eleito, iria recuperar a construção naval, ambos fatos concretizados. 

Sérgio Machado, presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras responsável pela 

parte logística complementa sobre a política industrial adotada: 

O presidente Lula, ainda na campanha, definiu que a indústria naval é um setor 

estratégico para o Brasil. Um país que não tem uma Marinha Mercante própria 

não tem soberania. […] nós não temos opção: ou o Brasil tem sua frota própria 

ou vai precisar ter de terceiros. E, neste caso, com navios de terceiros, o lucro 

vai para fora, o imposto vai para fora, a divisa vai para fora e você não tem 

soberania. (ARARIPE, 2008, p. 49)  

 

Com o surgimento da demanda do governo por duas plataformas de produção de 

petróleo e gás natural, a P-51 e a P-52, devido à ausência de empresas nacionais capazes 

de as produzir, as licitações foram abertas ao mercado internacional, no entanto, com o 

entendimento de que esta seria uma oportunidade para fortalecimento do mercado 

nacional e geração de empregos,  organizações sindicais reivindicaram junto ao governo 

federal a regulamentação de incentivo à indústria local e sua cadeia de suprimentos, 

conforme visualizável na Figura 7, ilustrando a afirmação de Cangiani (2012) sobre a 

legitimação da ação do Estado na economia enquanto instrumento de defesa da sociedade 

contra os processos de favorecimento ao mercado, sendo esse o papel do Estado enquanto 

substituto para os requisitos ausentes ou escassos ao crescimento (GERSCHENKRON, 

2015) de fornecedor das complementaridades institucionais deficitárias para projetar 

políticas macroeconômicas que visem o desenvolvimento (NOLKE, 2019).  

Em 2003, o Ministério de Minas e Energia (MME), juntamente com a Petrobras, 

lançou o Programa de Modernização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás (Prominp), 

estabelecendo o índice de 65% de Conteúdo Local como requisito de pontuação nas 

licitações e posteriormente, em 2005, como requisito obrigatório. A política de Conteúdo 

Local foi a principal geradora de um grande crescimento de emprego no setor naval e 

setores correlatos, devido à demanda crescente de encomendas aos estaleiros brasileiros 

em detrimento aos internacionais. 

Desse modo, a atuação do governo federal reuniu esforços e por meio da Petrobras 

operacionalizou uma política industrial voltada para a reativação da indústria naval, com 

investimentos em infraestrutura e modernização dos antigos estaleiros situados no Rio de 
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Janeiro, bem como a instalação de novos estaleiros em diversas regiões do País, como 

ilustrado na Figura 4.   

O Estaleiro Brasfels abriu em 2000, mas não havia ainda demanda 

suficiente de obras pela falta de política de Conteúdo Local. Foi 

quando o Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis, à época 

comandado pelo Presidente Paulo Ignácio, demandou medidas ao 

governo federal. Na época tínhamos um governo que ouvia e 

atendia o clamor dos trabalhadores – Cristiane Marcolino. 

 

O relatado clamor ao governo federal trata-se do envio em conjunto com outros 

sindicatos da região do Ofício 07/2013 ao então recém empossado presidente Lula de 

uma solicitação de uma audiência para exposição da insatisfação do setor naval com a 

política adotada, solicitando o estabelecimento do índice de conteúdo local, conforme 

trecho da carta exposta na Figura 7.  
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Figura 7 – Ofício 07/2003 e trecho da carta enviada ao presidente Lula pelos sindicatos locais 

Fonte: SOUZA, 2013 

 

A construção da P-51 é considerada um marco no processo de retomada da 

indústria naval brasileira. Em fevereiro de 2003, a direção da Petrobras optou por 

suspender o processo em andamento de licitação da P-51 e da P-52 para incluir no edital 

o critério de pontuação de conteúdo local de 65%. O novo parâmetro passou a ser adotado 

em todas as licitações realizadas pela Petrobras a partir de então. 

A Petrobras, contrariando muitos interesses, cita-se o período de 2003 a 2005, 

direcionou grandes encomendas de plataformas aos estaleiros nacionais. Essa 

decisão política foi fundamental para o soerguimento da indústria naval 

brasileira e a manutenção no país em cerca de 40 mil postos de trabalhos, o que 

gerou cerca de oito mil empregos em Angra, que era de apenas seis 

funcionários no início do ano 2000 (FURTUOZO, 2008). 

 

Nesse contexto, a participação ativa do governo federal por meio de diferentes 

instituições exerceu diferentes papéis na busca da propulsão do setor naval. A Petrobras, 

por meio da Transpetro, efetuou grandes encomendas licitadas aos estaleiros nacionais, 

enquanto a Agência Nacional do Petróleo estabeleceu exigências de percentual mínimo 

de Conteúdo Local nas atividades de exploração e produção; implementou incentivos 

fiscais e criou um fundo garantidor à indústria; concedeu também crédito aos agentes 
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financeiros do Fundo de Marinha Mercante (FMM) por meio do BNDES (CAMPOS 

NETO, 2014).  

Começamos a ganhar licitações para fazer navios e plataformas 

com conteúdo local de 65%, com empregos gerados que 

chegaram a mais de 12 mil diretos, fora os indiretos. O Estaleiro 

aumentou o seu espaço físico, bem como investiu em 

equipamentos e galpões de primeira linha - Cristiane Marcolino. 

 

Em 2013 o grupo Keppel Fels, a partir do aquecimento do setor offshore brasileiro, 

implementou o que chama em seus relatórios anuais de “atualizações significativas à 

infraestrutura, equipamentos e sistemas de tecnologia da informação” com o intuito de 

melhorar as capacidades do estaleiro e manter um alto desempenho de ambiente de 

trabalho. No entanto, a única atualização detalhada é a construção do pórtico com 

capacidade de 2mil toneladas, pois “ser capaz de levantar blocos mais pesados adiciona 

flexibilidade e produtividade para o processos de construção” (KEPPELOM, 2013). 

 

6.2 A CARTEIRA DE ENCOMENDAS DO ESTALEIRO BRASFELS NO 

PERÍODO 2003-2013 

 

De acordo com os programas implementados pelo governo federal de incentivo à 

indústria naval, observa-se que o estaleiro Brasfels foi contemplado com encomendas a 

partir da implementação do 4° programa, fato esse que se deve à especificidade da 

categoria de embarcações que fabrica: plataformas de produção de grande porte e sondas 

de perfuração, e, também da alta capacidade produtiva instalada (SINAVAL, 2014). 

Não é escopo deste trabalho mapear outros compradores/contratantes do estaleiro 

Brasfels no período, mas pode-se afirmar baseado em Campos Neto (2014), que a 

Petrobras por meio da Transpetro foi de longe a maior contratadora de embarcações e 

serviços de apoio marítimo no Brasil no período 2000-2013. No levantamento 

documental deste trabalho não foi constatado o registro de outros compradores do 

estaleiro.   

A área do Pré-Sal é dividida em campos de petróleo e para cada um existe um tipo 

de plataforma adequado (PETROBRAS, 2020). Entre as embarcações com participação 
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do estaleiro Brasfels na construção no período analisado estão as do tipo plataformas 

semissubmersíveis, as FPSO31 e a TLWP32.  

Nossa decisão de abrir um estaleiro no Brasil em 2000, aprimorou nossa 

vantagem em mercado e nos preparou para atender às necessidades de 

conteúdo local. Isso também pavimentou o caminho para a obtenção de vários 

projetos significativos no valor de bilhões de dólares da companhia nacional 

de petróleo do Brasil, Petrobras. Através da Keppel FELS Brasil, o Grupo está 

bem posicionado para participar no crescente mercado offshore do Brasil 

(Keppelom, 2007, p. 36). 

 

O processo de construção de uma plataforma conta com as seguintes etapas: 

Construção do casco e dos módulos, instalação dos módulos sobre o casco, integração 

dos módulos, interligações e testes dos equipamentos e sistemas. O processo de 

construção é ainda precedido por um processo de projeto e os estaleiros concorrem às 

licitações por meio da formação de consórcios, dividindo a participação nos módulos e 

etapas.    

As plataformas semissubmersíveis podem ser instaladas em grandes 

profundidades para produção de petróleo (até 2 mil metros), tendo pouca mobilidade e 

sem capacidade de armazenamento (PETROBRAS, 2020). 

As embarcações do tipo semissubmersíveis em que o estaleiro Brasfels participou 

do processo de construção foram as P-51, P-52 e P-56. 

A P-51 foi especialmente importante, pois foi a primeira plataforma construída 

integralmente no Brasil e o empreendimento foi conduzido pelo consórcio formado pela 

Keppel Fels e Technip, chamado FSTP (PORTAL NAVAL, 2008), tendo suas obras 

iniciadas em 2005 (BNDES, 2005).  

Enquanto a fabricação do casco ficou sob responsabilidade da Nuclebrás 

Equipamentos Pesados (Nuclep), em Itaguaí – RJ, a construção dos módulos de 

compressão e geração ficaram à cargo dos estaleiros MacLaren, em Niterói-RJ, e Brasfels, 

que também foi o responsável pela integração dos módulos.   

A embarcação constitui-se em uma unidade flutuante de produção responsável 

pelo processamento do petróleo que basicamente eleva o óleo à superfície, retira água e 

gás do petróleo e os trata para transporte, e no caso da água, para descarte. É do tipo 

semissubmersível, contando com 4 submarinos interligados que garantem a estabilidade 

 
31 FPSO - Floating, Production, Storage and Offloading são embarcações de grande 

mobilidade encarregadas de produzir, armazenar e transferir petróleo para navios 

aliviadores e gás para dutos (PETROBRAS, 2020). 
32 TLWP - Tension Leg Wellhead Platform é uma embarcação específica para perfuração 

de manutenção dos poços e produção de petróleo (PETROBRAS, 2020) 
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e flutuabilidade da unidade, os 4 pilares são observáveis no Anexo 2 deste trabalho. 

Representou um investimento de US$ 830 milhões da Petrobras, contando com um índice 

de nacionalização de 70%, sendo batizada em 2008 em Angra dos Reis – RJ, tendo 

atingido sua capacidade máxima de operação em 2009, tornando-se responsável por 8% 

da produção nacional de petróleo do Brasil em 2010 (KEPPELOM, 2008). 

A plataforma semissubmersível P-52 teve a construção iniciada em 2004 pelo 

consórcio FSTP e um dos principais destaques foi a execução de um processo inédito no 

país chamado “marine deck mating” na parte mais delicada da construção: a união do top 

side, o módulo da parte superior, ao casco. A operação, poucas vezes realizada no mundo 

por causa de sua extrema complexidade, foi concluída em 24 horas na Baía da Ilha 

Grande. O deslocamento foi necessário pela necessidade de profundidade marítima para 

a execução do processo (PORTAL NAVAL, 2007).  

A P-52 representou um investimento de US$ 1,032 bilhão e alcançou um índice 

de conteúdo local de 76% (PORTAL NAVAL, 2006). 

O casco foi construído em Cingapura pelo estaleiro Keppel Fels e trazido pelo 

navio Dokwise até o estaleiro Brasfels, para onde todos os módulos seguiram. O módulo 

de acomodações foi construído pela primeira vez no país pela Brasfels. 

A parte superior (top side) é formada pelos módulos de processo, compressão e 

geração elétrica, sendo os módulos de separação, tratamento de gás e remoção de sulfato 

construídos pela Keppel Fels em Niterói - RJ, o módulo de geração elétrica construído 

pela McLaren em Niterói - RJ e os módulos de compressão de gás construídos pela 

Nuovo Pignone (General Eletric) no canteiro Porto Novo Rio, no Rio de Janeiro - RJ. A 

embarcação foi batizada em 2006 (PETROBRAS, 2014).  

Com o foco do conteúdo local sendo topo da política do governo federal, a Keppel 

FELS Brasil decide por ampliar suas atividades no país para além da Brasfels e da unidade 

de Niterói-RJ, com serviços voltados a outras categorias de embarcações nos próximos 

anos (KEPPELOM, 2007).  

Com o domínio da tecnologia, uma estratégia implementada a partir de então foi 

a “clonagem” de projetos: copiar exatamente o que já foi feito em outra obra com a 

intenção de ganho de escala sem a necessidade de realização de licitação (ARARIPE, 

2008).  

A P-56 foi, portanto, uma clonagem da P-51, construída pelas mesmas empresas 

do consórcio FSTP (Keppel Fels e Technip) em um investimento de US$ 1,200 bilhão 

(PORTAL NAVAL, 2007), atingindo um índice de conteúdo local de 73% (KEPPELOM, 
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2012).  A embarcação foi batizada em 2011 e transformou-se na maior FPSO do mundo 

(KEPPELOM, 2011). A empresa alega que a experiência adquirida com os projetos P-52 

e P-51 beneficiou a construção da P-56 (KEPPELOM, 2007) e um dos indicativos foi o 

baixo índice de acidentes reportados, superando em muito padrões industriais 

(KEPPELOM, 2009).  

Outros tipos produzidos pela Brasfels foram as embarcações Floating, 

Production, Storage and Offloading (FPSO) que são unidades de grande mobilidade 

encarregadas de produzir, armazenar e transferir petróleo para navios aliviadores e gás 

para dutos. A capacidade de armazenamento permite que operem a grandes distâncias da 

costa onde a construção de dutos é inviável. São construídas em um casco modificado de 

navio, geralmente um petroleiro (PETROBRAS, 2020). 

As embarcações desse tipo que tiveram participação do estaleiro Brasfels em sua 

construção no período analisado foram a P-57, a FPSO Cidade de São Paulo e a FPSO 

Cidade de Paraty.  

A empresa vencedora da licitação para construção da P-57 foi o consórcio 

formado pela Single Buoy Mooring (SBM), originalmente holandesa, e Queiroz Galvão 

Óleo e Gás (QGOG) que assinaram contrato com o estaleiro Brasfels para a construção 

do maior número de módulos e a integração total da plataforma (PORTAL NAVAL, 

2008). 

A construção da P-57 alcançou índice de conteúdo local de aproximadamente 68% 

e o valor do contrato foi de US$ 1,195 bilhão, sendo considerada um marco para a 

Petrobras por servir de referência para projetos futuros (P-58, P-62 e P-63) além da 

inovação com o uso de tecnologia inédita de coleta de dados sísmicos em 4D e um método 

inovador para levar petróleo do reservatório à plataforma (PETROBRAS, 2008). 

O casco da plataforma resultou da conversão do navio petroleiro Island Accord 

no estaleiro Keppel Shipyard em Cingapura. A conversão é necessária para que a 

embarcação além de produzir, também armazene e transfira o petróleo e o gás. 

Simultaneamente, foram construídos no Brasil os módulos de processamento de petróleo 

e gás no canteiro da UTC Engenharia, em Niterói-RJ e no estaleiro Brasfels, em Angra 

dos Reis-RJ, onde foi feita toda a integração dos módulos, a interligação dos sistemas e 

os testes finais, sendo a embarcação batizada em 2010 (PETROBRAS, 2008). A Brasfels 

recebeu dois bônus pelo execuação do projeto: US$ 20.000 da SBM e US$ 1,5 milhão da 

QGOG (KEPPELOM, 2010).  
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As 2 unidades do tipo FPSO que levaram nomes de cidade e tiveram participação 

da Brasfels na construção no período analisado foram a Cidade de São Paulo e Cidade de 

Paraty.  A conversão dos cascos foi feita na China e a instalação, montagem e integração 

dos módulos foram feitas na Brasfels em um investimento de US$ 2,4 bilhões cada 

(CAMPOS NETO, 2014). Ambas cumpriram o índice de conteúdo local de 65% 

(PETROBRAS, 2020).  

As FPSO Cidade de São Paulo e Cidade de Paraty foram projetos piloto, 

construídas ambas com capacidade de processamento diário de 120 mil barris de petróleo 

e 5 milhões de m3 de gás (PETROBRAS, 2014) e serviram de modelo para as FPSOs 

posteriores integradas também na Brasfels, a Cidade de Mangaratiba, entregue em 2014 

e Cidade de Itaguaí, entregue em 2015 (CAMPOS NETO, 2014).  

A FPSO Cidade de São Paulo ficou a cargo do consórcio Schahin/Modec 

(PORTAL NAVAL, 2010) e foi entregue 19 dias antes do previsto, em 2012, rendendo à 

Brasfels um bônus de antecipação de U$ 2 milhões (PORTOS e NAVIOS, 2012) e um 

bônus de segurança de R$ 350 mil (KEPPELOM, 2012).  
O consórcio responsável pela FPSO Cidade de Paraty foi o SBM/QGOG 

(PORTAL NAVAL, 2010) e foi entregue em 2013 com 20 dias de atraso (PETROBRAS, 

2020). A FPSO é vista no Anexo 3 desse trabalho.   

Outro tipo de embarcação que o estaleiro Brasfels teve em sua carteira de 

encomendas foi a Tension Leg Wellhead Platform (TLWP), estruturas compostas de um 

ou mais conveses que ficam apoiadas em pernas tracionadas que permitem que os 

equipamentos de controle fiquem fora da água, permitindo a perfuração para manutenção 

dos poços e a produção de petróleo (PETROBRAS, 2020). A TLWP P-61foi a primeira 

plataforma deste tipo construída integralmente no Brasil, sendo observável no Anexo 4 

deste trabalho. O projeto do casco foi desenvolvido pela FloaTec em Macaé-RJ e a 

execução integral foi da Brasfels em um investimento de US$ 2,2 bilhões. Esse modelo 

específico de plataforma foi escolhido em função das características do petróleo do campo 

de Papa-Terra, considerado ultra pesado (PORTAL NAVAL, 2009) e a embarcação foi 

concluída em 2013 (CAMPOS NETO, 2014). 

Vale o registro do contrato do estaleiro Brasfels para construção das 6 sondas do 

tipo semissubmersíveis dos 28 navios-sondas encomendados pela Transpetro à Sete 

Brasil33, porém no período de análise deste trabalho a execução dos projetos não entrou 

 
33 Sete Brasil – Já no contexto da Operação Lava Jato a Petrobras cancelou o contrato de 24 navios-sondas 

e as 4 unidades mantidas, 2 delas construídas no estaleiro Brasfels, Urca e Frade, foram vendidas a 
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em ação. O investimento previsto de cada uma das embarcações foi de US$ 700 milhões 

(PORTAL NAVAL, 2008).  

A produção consolidada do estaleiro Brasfels no período pode ser observada no 

Quadro 3. 

          Quadro 3 – Carteira de encomendas do estaleiro Brasfels no período 2003-201334 

Embarcação  Investimento (US$) Entrega  

P-51 830 milhões 2008 

P-52 1,032 bilhão  2006 

P-56 1,2 bilhão 2011 

P-57 1,195 bilhão 2010 

FPSO Cidade de São Paulo 2,4 bilhões  2012 

FPSO Cidade de Paraty  2,4 bilhões  2013 

TLWP P-61 2,2 bilhões 2013 
          Fonte: PORTAL NAVAL, 2006; 2007; 2008; 2009; CAMPOS NETO, 2014 

7 OS EFEITOS DA ADOÇÃO DA AGENDA 

 

O objetivo desta seção é descrever e analisar os efeitos da adoção da agenda de 

desenvolvimento implementada pelo governo federal, que promoveu uma retomada do 

setor naval brasileiro no período 2003-2013 no âmbito do estaleiro Brasfels. Por meio da 

análise de conteúdo dos dados levantados, na qual se objetiva classificar os componentes 

das mensagens em categorias diferentes, baseada na análise de uma descrição qualitativa, 

objetiva e sistemática do conteúdo e em função dos objetivos determinados para a 

pesquisa (BARDIN, 2016), foram identificadas três categorias de análise dos efeitos: 

geração de emprego e renda, PIB municipal e isenções fiscais e outros efeitos 

socioeconômicos. A divisão em categorias temáticas para abordagem da análise foi uma 

questão meramente de organização dos dados secundários e primários para melhor 

compreensão dos efeitos. 

7.1 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

Nessa época tivemos uma decadência muito grande aqui, uma demanda muito 

grande de pessoal saiu de Angra e foi para outros estados, outros lugares. 

Várias lojas fecharam em Angra, a população diminuiu muito. Dependia 

 
Mubadala Investment Company dos Emirados Árabes (VALOR ECONÔMICO, 2020) após as várias 

suspensões das obras e o pedido de recuperação judicial da Sete Brasil em 2016 (D’AVILA, 2018).   
34 O estaleiro Brasfels teve no período em sua carteira de trabalhos serviços de reparo, conversão e 

atualização de projetos de embarcações de menor porte para as empresas Pride International’s, Diamond 

Offshore, Ocean Quest, Noble Corporation, Queiroz Galvão Óleo e Gás, Ensco e TransOcean 

(KEPPELOM, 2009; 2010; 2011). 
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muito, pessoal aqui dependia praticamente 90% (…) da indústria Brasfels. Não 

sei o que seria da gente para entrar em outro ramo. Hoje eu tenho uma filha na 

faculdade [sobre o aumento da renda familiar] (PLANALTO, 2010).  

 

 A fala acima é do metalúrgico Paulo Roberto Sousa em entrevista para o canal do 

Planalto na plataforma YouTube em 2010 e ilustra de forma sucinta o sentimento coletivo 

corroborado nas declarações coletadas e registradas, tanto de forma primária quanto 

secundária, nesse trabalho sobre o período anterior à retomada do setor e os efeitos 

causados pela paralisação das atividades do estaleiro, à época Verolme, hoje Brasfels.  

No período de análise desse trabalho, 2003 a 2013, a média da distribuição setorial 

dos empregos formais do município de Angra dos Reis, visualizada na Figura 8, 

comprova a relevância da indústria naval, aqui expressa pela classe “Construção de 

embarcações e estruturas flutuantes” em 19,5%, para o município, ou seja em Angra dos 

Reis, um quinto das vagas com carteira assinada, entre toda a população ocupada, esteve 

no setor (ARARIPE, 2007).  

O percentual de participação do setor naval na economia de Angra dos Reis em 

número de empregos formais oscilou pouco no período, sendo de 17,5% em 2003 e 17,6% 

em 2013, com pico de 20,8% em 2008 (RAIS, 2003 et al).  

 

 

Figura 8 – Média da distribuição setorial das atividades econômicas do município de Angra dos Reis no 

período 2003-2013 

Fonte: RAIS 

 

Enquanto o setor naval do município de Angra dos Reis evoluiu de 4770 empregos 

formais em 2003 para 8060 em 2013, em nível nacional, o setor que apresentava 14400 

empregados passou à 52900 em 2013. A evolução do número de empregos no setor naval 
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em Angra dos Reis portanto, não acompanhou o percentual de crescimento do setor no 

país, fato esse explicado pelo redimensionamento da atividade de construção de 

embarcações para outras escalas do território, como visualizável na Figura 9. 

 

 
Figura 9 – Evolução do número de empregos do setor naval no Brasil e em Angra dos Reis – RJ 

Fonte: RAIS 

 

No entanto, a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis estima que há cinco 

trabalhadores indiretos para cada emprego direto na construção naval (ESTADÃO, 2015), 

aumentando em muito a influência da retomada do setor na economia do município.  

Em números absolutos, o número de empregos formais no município em 2003 era 

de 25700 postos, evoluindo para 45700 postos em 2013, observando-se um aumento de 

77,82% do número de empregos formais no município, descritos na Tabela 1. 

Comparativamente, o número de empregos formais no país cresceu 65,7% no mesmo 

período (RAIS, 2003 et al).  
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Tabela 1 – Evolução total do número de empregos formais em Angra dos Reis 2003-2013 

        

Ano 
nº empregos 

formais (mil) 

2003 25,7 

2004 26,5 

28,8 28,8 

2006 34 

2007 33,2 

2008 33,7 

2009 37,4 

2010 41,2 

2011 43,9 

2012 43 

2013 45,7 
Fonte: RAIS 

 

Quanto à evolução da massa salarial no município, observa-se na Figura 10 que, 

em 2003, o saldo dos salários dos trabalhadores somava R$ 30,3 milhões e evoluiu para 

R$ 129 milhões em 2013. Nesse quesito a classe “Construção de embarcações de grande 

porte” deteve, em 2003, 20,6% de participação no montante e, em 2013, correspondeu à 

23,4% do montante, deixando de ser o principal formador da massa salarial do município 

apenas nos anos de 2003, 2009, 2010 e 2011, perdendo para a classe “Geração de energia 

elétrica” (RAIS, 2003 et al).   

 

 
Figura 10 – Evolução da massa salarial do município de Angra dos Reis no período 2003-2013 

Fonte: RAIS 
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Ainda na temática “geração de empregos” uma iniciativa divulgada pelo estaleiro 

é a parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI) na adesão ao Projeto Jovem 

Aprendiz, projeto do governo federal voltado para jovens adultos entre 18 e 22 anos, que 

visa incentivar os contratantes a desenvolverem programas de aprendizagem por um 

período determinado. Desde 2006, 40 jovens, todos residentes em Angra dos Reis, são 

selecionados para fazer os cursos que os qualificam como encanador industrial e soldador 

(KEPPELOM, 2006) além de capacitações sobre saúde, segurança, meio ambiente e 

melhores práticas em programas como combate a incêndio, vacinação contra gripe e 

simulações de resgate (KEPPELOM, 2007). 

Em entrevista para a jornalista Sônia Araripe para a revista Conjuntura Econômica 

em 2007, Luís Paulo da Silva, metalúrgico recém contratado, dá detalhes sobre seu 

ingresso no estaleiro Brasfels em 2006, seu primeiro emprego de carteira assinada: são 

oferecidos três meses de aulas teóricas na parte do dia no curso técnico para formação de 

encanadores e soldadores e a parte prática, no caso dele, é executada na área de tubulação. 

O aprendiz declara: “Angra estava quase parada sem as encomendas da indústria naval. 

Uma coisa puxa a outra. É crescimento puxando crescimento. Agora, com os novos 

investimentos dos donos do estaleiro, que são de Cingapura, a vida está melhorando para 

todo mundo” (ARARIPE, 2007, p. 29).  

A reativação do Brasfels tem uma relevância social para o 

município pelo grande trânsito de funcionários e a possibilidade 

de geração de empregos para a população local, apesar dos cargos 

estratégicos não serem ocupados pela mão de obra local. Até 

mesmo os cargos mais operacionais do estaleiro não geram tanta 
empregabilidade local quanto se imagina, principalmente quando 

analisamos o passado. Lógico que a tecnologia, a mecanização 

otimizou muito os processos e as contratações não se dão da 

mesma forma, mas o que se destaca é a alta empregabilidade dos 

mais jovens, como forma de aprendizes, gerando um impacto 

socioeconômico perceptível pela população de Angra dos Reis. – 

Priscila Riscado.  
 

A declaração da entrevistada quanto à não empregabilidade da mão de obra local 

nos cargos estratégicos do estaleiro é observada nos relatórios anuais da Keppel Fels, 

publicados a partir de 2006. A presidência da subsidiária brasileira Keppel Fels ou do 

estaleiro Brasfels mudam anualmente e raramente são ocupadas por brasileiros, podendo 

pontuar no período apenas a presidência da Brasfels em 2006 por Gilberto Israel e em 

2007 por Eduardo Nunes.  
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Uma iniciativa quanto à formação profissional dos empregados que o estaleiro 

divulga em seus relatórios anuais e podem contribuir para a compreensão do quesito 

geração de emprego no contexto da retomada do setor naval é um programa de 

desenvolvimento de dois dias para os estagiários de gestão realizado anualmente 

(KEPPELOM, 2012). A ocasião de um treinamento realizado em 2012 foi divulgada no 

Relatório Anual da Keppel Fels, como observa-se no Anexo 5 deste trabalho.  

A questão do emprego é uma questão fundante, importantíssima 

para a população. A associação entre a presença do estaleiro e a 

possibilidade de emprego é muito forte para os moradores. Pensar 

que o estaleiro pode gerar emprego ainda que essas pessoas não 
estejam empregadas no estaleiro e ainda que não tenham parentes 

empregados no estaleiro é um pensamento que existe no 

imaginário da população e essa associação não se comprova, pois 

sabemos que a maior parte dos empregados do estaleiro não são 

do município. Existe a perspectiva de que seja uma oportunidade 

para os jovens e de desenvolvimento local por meio de geração 

de renda, mas na realidade concreta pouco se observa. – Priscila 

Riscado.  

 

A reclamação sobre a geração de empregos beneficiar moradores de outros locais 

em detrimento dos angrenses é recorrente e nas declarações encontradas na mídia está 

sempre atrelada a dois fatores: a renúncia fiscal da prefeitura do município em favor do 

estaleiro e a chamada “Ficha suja”, que serão abordados a seguir.  

 

7.2 PIB MUNICIPAL E ISENÇÕES FISCAIS  

 

Quando o estaleiro chamava estaleiro Verolme, eu era pequena, mas eu lembro 

que quando era dia de pagamento os mercados eram abastecidos. - Jane Veiga. 

 

Em 2017, a vereadora Jane Veiga, integrante da Comissão de Finanças da Câmara 

Municipal, em entrevista à TV Câmara discorreu sobre a relevância do estaleiro para o 

município e a economia local com as expectativas geradas em torno da isenção de tributos 

que o beneficiava: “e o quê que a gente quer com essa isenção? Que eles contratem o 

nosso povo” (CAMARA, 2017).  

Começando a análise das receitas geradas pelas atividades econômicas do 

município no período, observamos a evolução do PIB municipal35 de Angra dos Reis 

entre os anos de 2003 e 2013 como um indicador do fluxo de novos bens e serviços finais 

 
35 PIB municipal - Representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no território 

considerando os impostos gerados (IBGE, 2020).  
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produzidos durante o período (IBGE, 2020), constituindo um indicador da intensidade 

das atividades econômicas.  

Tabela 2 - Comparativo Angra dos Reis x Brasil - População e PIB 2003  

Variáveis Angra dos Reis - RJ Brasil % 

População* (hab.) 129.621 181586339 0,07 

PIB** (R$) x1000 1428932 1514924000 0,09 

Fonte: * Previsão IBGE em 01/12 - IBGE (2003) / **PIB a preços correntes - IBGE (2010) 

    
Tabela 3 - Comparativo Angra dos Reis x Brasil - População e PIB 2013 

Variáveis Angra dos Reis - RJ  Brasil % 

População* (hab.) 181.486 201773522 0,09 

PIB** (R$) x1000 6378172 5335907890 0,12 

Fonte: * Previsão IBGE em 01/12 - IBGE (2013) / **PIB a preços correntes - IBGE (2010) 

 

Observa-se nas Tabelas 2 e 3 que o crescimento da população de Angra dos Reis 

no período 2003-2013 foi de 51865 habitantes, representando um aumento de 

aproximadamente 40% no período e um aumento proporcional à população do Brasil de 

uma representatividade de 0,07% em 2003 para 0,09% em 2013.  

Foi observada um aumento proporcional do PIB do município em relação ao PIB 

do país, de 0,09% em 2003 para 0,12% em 2013. De acordo com dados de pesquisa da 

Fundação Cide36, a Brasfels chegou a representar 41% do PIB de Angra dos Reis com a 

conclusão da P-52 (ARARIPE, 2007). 

Apesar da evolução do PIB municipal e da geração de empregos no período, 

declarações sobre a contratação de mão de obra de outras cidades em detrimento da 

população angrense são recorrentes nas mídias locais e nos eventos públicos.  

A localização do estaleiro no município confere uma posição no 

setor naval, mas as expectativas quanto aos resultados esperados 

frente à toda a articulação de isenções fiscais pela reativação do 

estaleiro não corresponde à realidade dos resultados, que não são 

tão expressivos quanto acredito que a população esperasse. -  

Priscila Riscado.  
 

Em audiência pública de Prestação de Contas da Prefeitura de Angra dos Reis 

realizada pela Comissão de Finanças da Câmara dos Vereadores em 27 de setembro de 

2017, encontra-se indícios daquilo que se confirmaria na evolução da coleta de dados 

 
36 Fundação CIDE (Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro) - A partir de 1 de abril de 2009, pela 

Lei 5.420/2009, a CIDE juntamente com a FESP (Fundação Escola de Serviço Público) passaram a compor 

a CEPERJ (Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio 

de Janeiro) (FESP, 2020). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
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desse trabalho: o estaleiro Brasfels goza do benefício de muitas isenções fiscais 

municipais e estaduais, no entanto nenhuma contrapartida oficial para o município foi 

constatada no levantamento deste trabalho, além da estimativa de arrecadação 

observável na Tabela 4,  cabendo a pontuação de Mazzucato (2014) sobre o 

entendimento de que o esforço coletivo empregado no estímulo para o fortalecimento da 

indústria deve render retorno equivalente para a sociedade, não ficando o Estado apenas 

com os riscos inerentes do mercado.  

Na ocasião, o Sr. Jorge Clímaco, presidente da Associação de Moradores do 

Campo Belo, bairro adjacente ao bairro Jacuecanga, questionou o então Controlador 

Geral do Município, Sr. Jorge Peixoto, sobre a isenção fiscal que beneficiava o estaleiro 

e recebeu como resposta: “Desde 2000, isenção de IPTU e ISS”37 ao qual o Sr. Jorge 

Clímaco emendou: Qual retorno que o município tem com isso?  

O Controlador Geral do município elencou então uma série de alegados retornos: 

arrecadação indireta, venda do comércio, empregabilidade que gera renda dentro do 

município, no entanto, quando questionado não soube precisar em valores. 

Em 2002, foi criado pela Prefeitura de Angra dos Reis o Polo Industrial Náutico 

Verolme que se divide em atividades navais, contemplando o estaleiro, e atividades 

náuticas, contemplando o setor de embarcações de lazer. Toda área do Polo é objeto de 

isenção de IPTU e ISS, à critério da prefeitura de acordo com a Lei nº 2086 de 16 de 

janeiro de 2009, atualizando a situação de isenção do estaleiro. Em 2017, em declaração 

à Superintendência de Comunicação da PMAR, o prefeito Fernando Jordão expõe a 

delicada situação financeira do município, mas declara que o estaleiro seria a única 

empresa a manter o benefício das isenções fiscais, com a intenção de que continue a gerar 

empregos no município (PMAR, 2017). Uma das motivações para a isenção fiscal com a 

contrapartida da geração de empregos encontra apoio na declaração da Secretária 

Municipal de Fazenda, Antoniela Barbosa Lopes: "Funcionários, quando estão 

empregados, conseguem pagar seu IPTU, têm um poder aquisitivo melhor. Então, isso 

realmente afeta a economia do município” (ESTADÃO, 2015). 

A isenção de ISS e ICMS38 é uma discussão polêmica e antiga no município. 

Desde os tempos de estaleiro Verolme a empresa goza da isenção fiscal de ICMS e ISS 

(SENADO, 1987).  

 
37 Isenção Imposto Predial Territorial Urbano e Imposto sobre Serviços – Lei nº 1000 de 30 de outubro de 

2000 alterada pelas Leis Nº 1129 de 29 de outubro de 2001 e 2086 de 16 de janeiro de 2009.  
38 Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. 
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Para a análise desse trabalho foi solicitada à Prefeitura Municipal de Angra dos 

Reis por meio do site institucional o acesso às informações de receita tributária oriunda 

do estaleiro Brasfels no período.  As informações cedidas foram as Leis Municipais já 

citadas Nº 1000/00 e Nº 2086/09. A maior contribuição do acesso à informação foi o 

conhecimento da Lei Municipal Nº 2022 de 24 de julho de 2008 com os valores da 

renúncia fiscal que beneficiaram as empresas instalas no âmbito do Polo Industrial 

Náutico Verolme, incluindo o estaleiro Brasfels, cujos valores estimados de compensação 

também podem ser vistos na Tabela 4. 

 
 Tabela 4 – Renúncia fiscal e compensação estimadas 2008, 2009 e 2010 

 
 Fonte: Lei municipal Nº 2022/08. 

 

Observamos então uma estimativa de renúncia fiscal da prefeitura com os 

recebimentos de ISS e IPTU de R$ 3,2 milhões em 2008, R$ 2,2 milhões em 2009 e R$ 

1,9 milhão em 2010 com os retornos estimados em R$ 3,7 milhões em 2008, R$ 4,2 

milhões em 2009 e R$ 3,7 milhões em 2010, conferindo, portanto, saldos positivos de R$ 

496 mil em 2008, de R$ 1,9 milhão em 2009 e de R$ 1,7 milhão em 2010 garantidos pelo 

incremento de ações fiscais da prefeitura como recadastramento do IPTU da população 

residente.   

Algumas das legislações estaduais de incentivo à indústria naval foram a Lei nº 

4166 de 26 de setembro de 2003 que autorizou as prefeituras a concederem incentivos 

fiscais com a contrapartida de manutenção da média de postos de trabalho existentes e o 

Decreto nº 33975 de 29 de setembro de 2003 que concedeu a isenção de ICMS na 

aquisição de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios que venham a compor o 

ativo destinado à produção das empresas que se instalarem no Estado do Rio de Janeiro, 

voltadas para a construção, reparo naval e náutico, bem como aqueles fabricantes de 

equipamentos e componentes destinados à indústria naval, náutica e petrolífera e aos 

fabricantes de embarcações de recreio. 
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Sobre a primeira legislação citada, cabe a pontuação da entrevistada Priscila 

Riscado: 

Outra coisa é a mobilidade da contratação, não há obrigatoriedade 

que o empreendimento contrate mão de obra local, e acontece isso 

na Brasfels com a contratação de muitas empresas do Rio Grande 

do Sul que trazem seus colaboradores. – Priscila Riscado.  

 

Nesse caso, a contrapartida de manutenção do número de postos de trabalho é 

cumprida, mas não assegura a contratação local, inclusive com a declarada existência de 

uma prática nomeada “Ficha Suja” pela comunidade local e abordada no tópico 5.3 desse 

trabalho.  

A título de valoração das isenções concedidas, em 2004 a então governadora do 

estado do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, assinou um decreto de isenção de ICMS39 

para a construção da P-51 em uma renúncia aos cofres estaduais, e em parte municipais40,  

de aproximadamente US$ 150 milhões (AGÊNCIA BRASIL, 2004).  

As políticas de isenção a empresas, como a Brasfels, têm um retorno tímido ao 

município, em investimentos, empregos e impostos, pois o município recebe 

um ônus imenso sob as mais variadas formas como a pressão demográfica, a 

invasão de áreas para parcelamento clandestino, violência, gastos na área de 

saúde e intervenções urbanísticas (RABHA, 2012, p. 56).  

 

A declaração de Conceição Rabha fez parte do chamado Plano de Ação na sua 

candidatura à prefeitura de Angra dos Reis pelo Partido dos Trabalhadores em 2012, 

pleito no qual logrou êxito e nos levando à abordagem do próximo tópico.   

7.3 OUTROS EFEITOS SOCIOECONÔMICOS 

 

Na pesquisa desse trabalho foi possível encontrar uma diversidade de fatores 

socioeconômicos no âmbito de influência do estaleiro Brasfels e no município de Angra 

dos Reis envolvidos direta ou indiretamente com a retomada das atividades e o 

desenvolvimento delas, como fatores políticos, sociais e ambientais que serão abordados 

nesse tópico.  

Ponto recorrente na discussão sobre o retorno para a comunidade das isenções 

fiscais concedidas pela prefeitura é a questão da empregabilidade da mão de obra de 

outras localidades em detrimento da mão de obra local.  

Nós precisamos de informações dos representantes da Brasfels sobre a questão 

dos ficha suja. Até hoje tem profissionais da indústria naval de Angra dos Reis 

 
39 Decreto 35220 de 15 de abril de 2004.  
40 ICMS municipal – Apesar de ser um imposto de competência estadual, há um repasse do valor arrecado 

aos municípios, nesse caso aproximadamente 3,57% para Angra dos Reis – RJ de acordo com o Decreto 

estadual nº 34858 de 20 de fevereiro de 2004.  
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com ficha suja e nada acontece. A Brasfels, além de contratar, em sua maioria, 

profissionais de outras localidades, e deixo claro que não tenho nada contra as 

pessoas de fora que vem trabalhar em Angra, deixa os moradores de Angra dos 

Reis com ficha suja, isso é uma prática muito ruim. Existe uma expectativa de 

obras aqui no estaleiro e se continuar com essa prática, mais uma vez o 

trabalhador de Angra dos Reis vai ficar de fora. Nós não podemos deixar isso 

acontecer. – Luís Claudio Pereira, vereador (CAMARA, 2020).  

 

A fala do vereador Luís Claudio Pereira traz à tona a questão dos “Ficha suja”, 

prática declarada pela Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos segundo a qual os 

trabalhadores angrenses seriam “marcados” para não serem contratados nas seleções do 

estaleiro. Uma das iniciativas do sindicato foi cadastrar angrenses com critérios definidos 

como ser eleitor do município a mais de um ano e ter filhos nascidos em Angra dos Reis 

para por meio deste cadastro pressionar o estaleiro, que nega a existência da prática 

(CAMARA, 2017). O vereador Luís Claudio Pereira ainda faz uma provocação:  

[…] faço um desafio a qualquer pessoa, que chegue lá por volta de 16h e 

verifique a quantidade de ônibus que sai para São João de Meriti, Nova Iguaçu, 

Niterói, Itaguaí e outros locais, ou seja, mais trabalhadores de outras 

localidades do que de Angra dos Reis. Isso é um descaso que afeta diretamente 

a economia de nossa cidade, que prejudica o morador de Angra dos Reis. – 

Luís Claudio Pereira, vereador (CAMARA, 2020).   

 

Uma grande relevância dessa contratabilidade local é percebida muito 

particularmente para a população do bairro, o pequeno comércio de Jacuecanga, com 

atividades diversas, uma vez que os bairros de Angra dos Reis são, de certa forma, 

isolados entre si com ligação pela Rodovia Rio-Santos, como conta a entrevistada: 

[…] os moradores sabem que a possibilidade de ter no estaleiro 

uma fonte de renda, mesmo que baixa, é positiva para o comércio 

local de lavanderias, restaurantes, pensões, bares. O próprio 

bairro tem uma estrutura imobiliária e comercial toda voltada para 

o atendimento dessa população. - Priscila Riscado. 

 

A declaração do entrevistado Juan Cabria vai além da análise para o comércio 

local: 

É evidente que o estaleiro tem uma importância fundamental para 

o município pois a economia local está muito focada em 

atividades primárias e a agricultura é muito pouco desenvolvida, 

tendo atividades de comércio e serviços de pouco valor agregado 

e turismo. O estaleiro faz a natureza da economia mudar a 

convertendo em uma atividade industrial. Isso tem uma série de 

consequências econômicas e sociais, até mesmo políticas com a 

proeminência no município do Partido dos Trabalhadores - Juan 
Cabria 
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Apesar da citada proeminência do Partido dos Trabalhadores no município, no 

período analisado, 2003-2013, os prefeitos eleitos em Angra dos Reis foram 

majoritariamente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), sendo de 2001 a 2008 

Fernando Jordão eleito para 2 mandatos e de 2009-2012 Tuca Jordão eleito para 1 

mandato. O PT só ascendeu à prefeitura do município em 2013 com a eleição de 

Conceição Rabha. 

Cabe registro da existência do proeminente político angrense Luís Sérgio da 

Nóbrega, filiado ao PT, metalúrgico do antigo estaleiro Verolme, deputado federal por 5 

mandatos, de 1998 a 2014, tendo em 2011 assumido o posto de ministro-chefe da 

Secretaria de Relações Institucionais e posteriormente como Ministro da Pesca e 

Aquicultura, sempre presente nas articulações e eventos do setor naval nesse período.  

Nos relatórios anuais da Keppel Fels pouco espaço é destinado à unidade brasileira 

Brasfels, mas é possível perceber um crescente espaço nos documentos de 2008 e 2009, 

com a conclusão das P-52 e P-51. Entre os legados à comunidade local expostos pela 

empresa estão iniciativas isoladas como a construção do terminal rodoviário, da estação 

de água e esgoto, ações sociais e plantio de árvores.  

O terminal é muito importante para o próprio funcionamento do 

estaleiro que tem muitos funcionários de outras cidades, o fluxo 

do terminal concentra as linhas ordinárias da cidade e as rotas da 

própria da frota contratada da Brasfels. - Priscila Riscado. 
 

Em seu relatório anual a empresa declara que além de objetivar a melhora drástica 

dos serviços de transporte para toda comunidade, visa atender também seus 5 mil 

funcionários, com capacidade para 10 ônibus e proteção de intempéries (KEPPELOM, 

2009), corroborando com a declaração da entrevistada.   

Um empreendimento de grande porte como o estaleiro é 

implantado em uma determinada localidade, você tem os estudos 

de impacto ambiental e a partir dessas análises você tem um leque 

de exigências, contrapartidas que visam minimizar esse impacto. 
Temos então a construção do terminal rodoviário da Jacuecanga, 

a incorporação de programas como o Jovem Aprendiz, um projeto 

de educação ambiental voluntário junto a uma escola pública da 

Lambicada, um bairro de vulnerabilidade social próximo ao 

estaleiro. - Priscila Riscado. 

 

Apesar de não ser escopo deste trabalho iniciativas ambientais foram encontradas 

nos relatórios anuais da empresa e merecem destaque: uma campanha para incentivar os 

funcionários a conservar água, energia, materiais e gases usados na soldagem; uma 

comemoração pelo Dia da Árvore com o plantio de 40 mudas de vários plantas indígenas 
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e entre iniciativas isoladas, o registro de uma ação de dragagem da principal praia da 

cidade (KEPPELOM, 2009) sobre a qual, com o aprofundamento da pesquisa foi possível 

constatar que a ação a posteori tratava-se de parte de um acordo polêmico sobre a 

necessidade de uma dragagem da Baía da Ilha Grande para a facilitar a movimentação 

das plataformas flutuantes de produção, P-51 e P-52, em 2006. O discurso da empresa, 

no entanto, é de que “a ação reforça seu compromisso com o desenvolvimento 

sustentável” inclusive ao solicitar a licença ambiental à FEEMA antes de iniciar os 

trabalhos e o estabelecimento de vários programas de monitoramento da qualidade da 

água e dos sedimentos durante a dragagem (KEPPELOM, 2006), sendo essa uma 

exigência legal no país. O ponto polêmico da dragagem foi a divergência sobre o local de 

descarte do material retirado, aproximadamente 520 mil m3, para o aumento da 

profundidade do canal necessário ao deslocamento das plataformas, com a realização de 

audiências públicas e mobilização de organizações sociais e órgãos públicos com a 

reinvindicação que que o material poderia afetar os ambientes naturais e as atividades 

nele desenvolvidas, sobretudo a pesca e o turismo.  

Há uma relevância social [sobre a presença do estaleiro na 

localidade] talvez maior que uma relevância econômica. O 

empreendimento holandês Verolme, erguido durante a ditadura 

militar, muda a configuração do município e reconfigura o bairro 

Jacuecanga… na época a estação de água e esgoto do bairro foi 

construída pelo estaleiro. - Priscila Riscado.  
 

Outra alegação do favorecimento da existência da Brasfels, segundo seus 

relatórios anuais, é o fato de ser o primeiro estaleiro no Brasil a fornecer uma estação de 

tratamento de esgoto totalmente automatizada com capacidade de tratar efluentes para até 

10 mil pessoas dentro de suas instalações (KEPPELOM, 2009), no entanto há registros, 

como a declaração da entrevistada Priscila Riscado que a estação é um legado do antigo 

Verolme, cabendo à Brasfels sua modernização. 

O entrevistado Juan Cabria, chama a atenção para outro ponto que julga ser um 

importante efeito da retomada das atividades do estaleiro sobre a sobrevalorização 

imobiliária que o bairro sofre a cada ciclo de aquecimento do setor:  

[…] como o estaleiro é pouco inserido na economia local, uma 

espécie de doença holandesa se estabelece, muito dinheiro 

entrando em uma determinada economia sem que essa economia 

possa digeri-la da forma correta, a exemplo da sobrevalorização 

imobiliária observada nas áreas adjacentes ao estaleiro. - Juan 

Cabria. 
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A analogia do entrevistado sobre a sobrevalorização imobiliária da localidade do 

estaleiro com o consequente aumento das atividades deste com a doença holandesa é 

interessante pois conforme abordado na revisão de literatura deste trabalho essa falha de 

mercado consiste na crônica apreciação da moeda nacional de um país causada pela 

exploração de recursos abundantes e baratos, gerando um poder de consumo ilusório que 

valorizaria  a moeda mais do que seu devido valor por meio da exploração desses 

recursos, causando um movimento de desincentivo à industrialização. Um fato observado 

é que, a cada ciclo de retomada do setor naval, a população do município cresce e 

historicamente dados do censo apontam que grande parcela desta população em Angra 

dos Reis é classificada  como urbana41 e não se alterou ao longo do período analisado, em 

um percentual de aproximadamente 95%. A evolução da população angrense e a divisão 

entre urbana e rural podem ser vistas na Tabela 5.  

 
Tabela 5 – Evolução da população urbana de Angra dos Reis – RJ  

 

2000 

Total (hab.) Urbana Rural 

119180 114237 4943 

100% 95,85% 4,14% 

   

2010 

Total (hab.) Urbana Rural 

169511 163290 6221 

100% 96,33% 3,66% 
Fonte: IBGE, 2000; 2010 

8 OUTRAS ANÁLISES DOS EFEITOS DA ADOÇÃO DA AGENDA DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

A revisão de literatura permitiu a compreensão de que indústria naval brasileira é, 

historicamente, caracterizada pela forte atuação do Estado sendo esse peça essencial para 

seu desenvolvimento no cenário da globalização, em contraponto às abordagens que 

preconizam a regulação pelo mercado com a adoção de políticas neoliberais como o único 

 
41 População urbana - O IBGE usa critérios de densidade demográfica para classificar a população como 

urbana ou rural (IBGE, 2020). 
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caminho possível para viabilizar competitivamente alguns setores da economia 

(BOSCHI; GAITAN, 2008).  

Considerando os diferentes papéis do Estado identificados por Evans (2004) 

observou-se que a dependência estatal foi atendida ora para regulamentar o mercado, 

como Estado regulador; ora para financiar encomendas ou para induzir essas encomendas, 

como Estado produtor, a exemplo do primeiro ciclo de reaquecimento do setor naval. Não 

houve observação quanto a atuação do Estado nos papéis descritos por Evans como 

Estado parteiro, que impulsiona novos grupos investidores ou incentivam grupos 

existentes a investirem em outras áreas da indústria; ou Estado pastor, que ajuda 

investidores privados a superar barreiras tecnológicas, remetendo a uma possível 

dependência de trajetória, em que eventos anteriores são determinantes nas escolhas 

subsequentes entre as alternativas de ação (EVANS, 1998) corroborando com a teoria de 

que com a evolução do processo de industrialização, o grau de dependência das 

instituições tende a se reduzir, o que não ocorreu no processo brasileiro, e portanto, fatores 

específicos criados pelo processo de desenvolvimento em condições de atraso costumam 

permanecer, ainda que haja alguma mudança nos mesmos (GERSCHENKRON, 2008). 

Nesse sentido, a reativação da indústria naval foi uma opção do governo no 

período analisado, demarcando uma estratégia política que fora elevada a outra condição 

com a descoberta do Pré-Sal. A partir daí, o Estado desempenhou um papel crucial no 

direcionamento da política industrial por meio de vários programas, os quais estavam 

alinhados aos setores petrolífero e naval. 

Quanto ao estudo de caso propriamente, considerando a importância do estaleiro 

Brasfels como gerador de emprego e renda, observou-se elementos favoráveis à 

continuidade dos incentivos ao desenvolvimento do setor de indústria de construção naval 

no Brasil, uma vez que segundo o prefácio em A Grande Transformação (2000), Stiglitz 

reflete:  

[…] períodos prolongados de desemprego, a persistência de níveis elevados de 

desigualdade e a pobreza e miséria endémicas em grande parte da América 

Latina têm efeitos desastrosos sobre a coesão social, representando uma força 

que contribui para a manutenção e o crescimento de níveis elevados de 

violência nos países da região (POLANYI, 2000, pág. 70).  

 

Ao versar sobre os principais resultados encontrados nesta pesquisa, pode-se citar, 

em resumo, que os indicadores socioeconômicos apresentaram um sucesso considerável 

que mostram que o ativismo estatal por meio da adoção da agenda de estratégia 

neodesenvolvimentista teve impacto positivo com a retomada do setor naval, fomentando 
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um setor estratégico do país, como também assegurando o desenvolvimento econômico 

da região analisada.  Os resultados encontrados são o aumento do emprego e renda na 

localidade do estaleiro e o desenvolvimento de uma série de ações sociais que de maneira 

geral contribuem para a melhoria da qualidade de vida da comunidade local. Outra 

questão relevante são as isenções fiscais concedidas ao estaleiro sem contrapartidas 

encontradas nessa pesquisa além da Lei Municipal Nº 2022/08 com estimativas de retorno 

de receita para a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis com as isenções concedidas, não 

sendo possível confirmar se as estimativas foram realizadas nos documentos levantados 

neste trabalho.   

Durante a pesquisa documental nos relatórios anuais da Keppel Fels pôde-se 

observar pouca participação do estaleiro brasileiro, salvo nas ocasiões das construções 

das P-52 e P-51 que ganharam papel de destaque no documento de 2006. Outras ações de 

pouca relevância como projetos sociais e ambientais são pontuados nos relatórios anuais 

da empresa, a exemplo do programa de treinamento anual para 40 jovens da comunidade 

local em atividades de baixa qualificação.  

Face ao exposto, cabe a reflexão do entendimento de que o governo deve extrair 

vantagens das oportunidades criadas pelos momentos históricos (DINIZ, 2011), como 

afirmado pela entrevistada Priscila Riscado:   

É total, o governo federal é importantíssimo nesse processo 

porque essa é uma agenda que é incorporada pelo governo federal 

e os governos estaduais que já tem o setor desenvolvido em algum 

estágio retomam essa agenda em conjunto em uma janela de 

oportunidade no que concerne a escolha sobre qual será a política 

adotada em detrimento de outras, existe um cenário externo, 

inclusive internacional que a partir dos anos 2000 com o governo 
Lula que opta por uma agenda propositiva e por meio do setor 

naval que conecta diretamente com o setor do petróleo, a grande 

“menina dos olhos” desse governo. Há, portanto uma 

convergência de agendas federal e estadual e uma perspectiva de 

desenvolvimento local com geração de emprego e renda, e 

realmente o estaleiro chegou a ter em torno de 14 mil funcionários 

ativos em 2010. Se você considerar o impacto disso em famílias 

e no comércio do entorno é uma diferença significativa e 

considerando que grande parte desses funcionários não são 

residentes de Angra, é uma perspectiva de impacto positivo em 
outros lugares também. - Priscila Riscado. 

 

E considerando que a evolução do número de empregos diretos no setor é uma 

boa referência dos efeitos dos programas de desenvolvimento implementados, pois 

segundo Delfim Netto e Ikeda (2009): “desenvolvimento é maior produtividade com o 
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maior nível de emprego possível, o mais trágico desperdício de uma sociedade é não 

prover emprego decente para sua força de trabalho”, é possível afirmar que de um modo 

geral, os programas implementados conseguiram alcançar resultados expressivos para a 

indústria naval local no período, confirmando a importância do Estado no papel de 

formulador de estratégias de desenvolvimento, com a criação de estímulos integrados aos 

objetivos de crescimento econômico e oportunidades de negócios no mercado, pois 

conforme afirmado por Lula (2008):  

É verdade que se você contratasse uma plataforma fora, poderia economizar, 

sei lá, US$ 50 milhões, U$S 100 milhões, pensando apenas na empresa. Agora, 

vamos pensar no Brasil. O que significa de aperfeiçoamento e conhecimento 

tecnológico fazendo aqui? O que significa o pagamento de impostos aqui 

dentro e a geração de empregos para o povo brasileiro” (CONJUNTURA 

ECONÔMICA, 2008). 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho pretendeu por meio de um estudo de caso analisar os efeitos da 

adoção da agenda neodesenvolvimentista na retomada da indústria naval brasileira no 

período 2003-2013 à luz das teorias e conceitos que perpassam a dependência dessa 

indústria do Estado, tendo como objeto de estudo o setor de construção de embarcações 

de grande porte em Angra dos Reis – RJ representado pelo estaleiro Brasfels.   

Com vistas a atingir o objetivo geral, foi necessário atingir os objetivos 

específicos, a saber: OE1 – Reconstruir historicamente a trajetória da indústria naval no 

Brasil a fim de compreender como o Estado, em seus diferentes papéis, ativamente 

implementou uma agenda estratégica voltada para o setor naval brasileiro e propulsionou 

a recente retomada do setor; OE2 – Conceituar e contextualizar a estratégia de 

desenvolvimento que influenciou a agenda de política industrial adotada no recorte 

temporal proposto: 2003-2013; OE3 – Reconhecer a constituição do estaleiro Brasfels, 

objeto desse estudo de caso: o que é e qual foi a produção do período analisado e OE4 – 

Descrever e analisar os principais efeitos da retomada do setor naval no período analisado 

com a adoção da agenda de desenvolvimento no âmbito do estaleiro Brasfels em Angra 

dos Reis -RJ. 

Concluímos, portanto, que por meio do conceito de Mollo e Fonseca (2013) 

“considerando que os três pilares do desenvolvimentismo são a existência de um projeto 

nacional, uma ativa participação do Estado na condução da economia e o investimento 

em políticas industriais” constatamos a execução de uma agenda desenvolvimentista no 
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período analisado, com a ressalva pontuada por Bresser-Pereira, Oreiro e Marconi (2016) 

de que “apesar de o neodesenvolvimentismo ter sido um passo adiante em relação ao 

desenvolvimentismo clássico”  a nova estratégia de desenvolvimento não rompeu com o 

modelo econômico neoliberal vigente (PAULANI, 2017), mas com o entendimento de 

que este seria o desenvolvimentismo possível dentro do modelo capitalista neoliberal 

periférico, sobretudo devido a dominância do capital financeiro com a manutenção do 

Estado das altas taxas de juros, sobrevalorização da moeda e taxa de câmbio valorizada, 

fazendo com que portanto, vários trabalhos discutam se de fato a estratégia implementada 

pelo governo brasileiro pode ser chamada de neodesenvolvimentista ou foi apenas uma 

foi apenas uma retórica sem compromisso de longo prazo com um verdadeiro projeto 

nacional de industrialização do país (BOITO, 2006; DINIZ, BOSCHI; 2011, PAULANI, 

2017).  

Quanto as tipologias de Estado definidas em Evans (2004) observamos a atuação 

de Estado regulador principalmente com a criação do índice de conteúdo local por meio 

do PROMINP e regras para acesso aos financiamentos do BNDES e Estado produtor 

como gerador da principal demanda da indústria naval fundamentada na garantia de uma 

demanda interna, voltada exclusivamente ao mercado interno, nos quais são importantes 

destacar alguns fatores estratégicos para a competitividade à nível mundial nesse setor: 

preço do aço, custo da mão de obra, competência em gestão e montagem e disponibilidade 

de navipeças (DORES; LAGE; PROCESSI, 2012).  

Quanto aos efeitos à nível local é possível dizer que as ações governamentais 

voltadas para a retomada da indústria naval brasileira foram bem sucedidas em termos de 

estímulo à demanda, viabilização de investimentos e empregos gerados, considerando 

que é intensiva em capital e força de trabalho (AMARAL; GOMIDE; PIRES, 2014).  

A intenção desta análise não foi discorrer sobre a validade do investimento neste 

setor, tampouco discorrer se os resultados alcançados compensaram o investimento do 

governo federal, apenas levantar os efeitos mais relevantes à nível local dessa retomada 

promovida pelo governo federal.  

Entre as limitações dessa pesquisa, cabe destacar que não foi possível realizar 

todas as entrevistas programadas. Nesse sentido, percebeu-se uma extrema dificuldade 

em acessar dados sobre a Brasfels na medida em que a empresa não concedeu a 

oportunidade de entrevista. De um total de 6 entrevistas, somente 3 foram efetivamente 

realizadas, e não pessoalmente, o que acabou por afetar a análise dos dados, uma vez que 

no ano corrente devido à pandemia do corona vírus um isolamento social foi preconizado.  
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Sobretudo este trabalho concluiu que a temática é prolífica e existem uma série de 

questões que precisam ser melhor exploradas como compreender e mensurar como os 

investimentos e as isenções fiscais propulsionadores de um setor da economia podem 

gerar benefícios planejados à níveis locais.  
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APÊNDICE I – Atores-chave entrevistados 

Entrevistado 1 – Cristiane Marcolino Vergílio de Souza – Presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Angra dos Reis e Presidente do Partido dos Trabalhadores em Angra 

dos Reis – Entrevista realizada em 14 de maio de 2020 por e-mail e chamada de áudio.  

Entrevistado 2 – Dra. Priscila Riscado – Professora no curso de Políticas Públicas do 

Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR/UFF) – Entrevista realizada entre os 

dias 12 e 24 de junho de 2020 por chamada de áudio.  

Entrevistado 3 – Dr. Juan V. Bachiller Cabria - Professor no curso de Políticas 

Públicas do Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR/UFF) – Entrevista 

realizada em 21 de junho de 2020 por chamada de áudio.  

 

ANEXO 1 – Foto do maior pórtico do estaleiro 

 
Fonte: KEPPELOM, 2012 
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ANEXO 2 – P-51 

 
Fonte: PETROBRAS, 2020 

 

ANEXO 3 – FPSO Cidade de Paraty 

 
Fonte: PETROBRAS, 2020 
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ANEXO 4 – TLWP-61 ancorada no campo de Papa Terra na Bacia de Santos 

 
Fonte: PETROBRAS, 2020 

 

ANEXO 5 – Programa de trainees 

Fonte: KEPPELOM, 2012 

 

 

 


