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RESUMO

Depois de um longo período de estagnação, o setor de construção naval brasileiro 

experimentou, na última década, um movimento de retomada de investimentos, que 

se refletiu tanto na expansão e na modernização da capacidade produtiva quanto no 

aumento da produção de embarcações. Tal fato decorreu, principalmente, do cres-

cimento das atividades petrolíferas offshore, que acarretou a necessidade de novas 

embarcações para esse mercado, e de uma política voltada ao desenvolvimento da 

indústria nacional. As empresas de petróleo e gás efetuaram grandes encomendas 

aos estaleiros nacionais, enquanto a União atuou, entre outros, com exigências de 

percentual mínimo de conteúdo local nas atividades de exploração e produção e 

com a criação de um fundo garantidor à indústria. Neste artigo será apresentado o 

histórico da indústria naval brasileira, desde os anos 1980 até o cenário atual, apon-

tando os principais programas demandantes do período, bem como seus impactos 

na nova configuração do setor. Serão discutidos o posicionamento brasileiro no mer-

cado mundial e os fatores estratégicos de competitividade associados à indústria na-

val. A questão da inovação, fundamental para o desenvolvimento do setor, também 

será abordada. Por fim, serão expostas as perspectivas da indústria naval nacional, 

destacando-se o papel do BNDES no apoio ao setor.

ABSTRACT

After long-term stagnation, the Brazilian shipbuilding industry’s investments have 

increased in the past decade, resulting in higher productive capacity and modernization 

as well as higher ship outputs. This was mainly caused by the Oil & Gas offshore boom 

and by local industry development policy. Oil & Gas companies placed large orders with 

national shipbuilders. At the same time the Brazilian federal government established 

local content requirements for Exploration & Production activities and a new credit 

guarantee fund, among others. In this article, we detail the historical trajectory of the 

Brazilian shipbuilding industry for the last 30 years with a focus on the most relevant 

governmental incentives granted. Brazil’s relevance in world markets is discussed as 
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well as the naval industry’s strategic competitive factors. Innovation issues, which are 

considered fundamental for the sector’s development will also be discussed. Finally, 

the national shipbuilding industry’s outlook is presented, highlighting BNDES’s role 

in bolstering the naval sector.
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1. INTRODUÇÃO

Depois de um longo período de estagnação, o setor de construção naval brasileiro 

experimentou, na última década, um movimento de retomada de investimentos, 

que se refl etiu tanto na expansão e na modernização da capacidade produtiva 

quanto no aumento da produção de embarcações. Tal fato decorreu, principal-

mente, do crescimento das atividades petrolíferas offshore, que acarretou a ne-

cessidade de novas embarcações para esse mercado, e de uma política voltada ao 

desenvolvimento da indústria nacional.

A elevação nos preços internacionais do petróleo ao longo do decênio incenti-

vou a exploração e a produção em águas profundas e ultraprofundas, mais distan-

tes da costa, e criou uma demanda por navios-sonda, plataformas de produção e 

embarcações de apoio marítimo com características e exigências técnicas diferen-

ciadas. A descoberta de grandes volumes de óleo na camada pré-sal ratifi cou a ro-

bustez e a perenidade da demanda por embarcações offshore. Verifi cou-se, ainda, 

a necessidade de ampliar e renovar a frota de navios petroleiros e gaseiros do país 

para escoar a produção de óleo, gás e derivados.

Cumpre ressaltar que a Petrobras é a maior operadora de petróleo do país e, 

portanto, responde pela maior parte da demanda por embarcações offshore. Da 

mesma forma, a Transpetro, sua subsidiária de logística e transporte de combustí-

veis, é a maior demandante de navios petroleiros e gaseiros. 

Diante do novo cenário, o governo brasileiro, visando estimular o setor naval 

do país, atuou, em conjunto com a Petrobra s e a Transpetro, lançando algumas 

medidas de política industrial. As empresas efetuaram grandes encomendas aos 

estaleiros nacionais, enquanto a União atuou com exigências de percentual mínimo 

de conteúdo local nas atividades de exploração e produção; com incentivos fi scais; 

com a criação de um fundo garantidor à indústria; e com a concessão de crédito 

aos agentes fi nanceiros do Fundo de Marinha Mercante (FMM).1 Destaque-se, com 

1 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 o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 
Mercante (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. 
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relação a esse último ponto, o papel do BNDES, que, como repassador de recursos2 

do FMM, apoiou fortemente o setor, tendo contratado cerca de R$ 30 bilhões e 

liberado aproximadamente R$ 10 bilhões no período de 2000 a abril de 2012. 

As ações realizadas lograram êxito em retomar os investimentos no setor. No pe-

ríodo de 2000 a 2011, relevantes inversões foram realizadas em estaleiros, houve am-

pliação e modernização da capacidade produtiva, novos investidores passaram a atuar 

no setor e verifi cou-se um signifi cativo crescimento da produção de embarcações. 

O presente artigo divide-se em quatro seções, além desta introdução. Na primeira, 

é apresentado o histórico da indústria naval brasileira, desde os anos 1980 até o cená-

rio atual, apontando os principais incentivos concedidos ao setor. Em seguida, discu-

tem-se o posicionamento brasileiro no mercado mundial e os fatores estratégicos de 

competitividade associados à indústria naval. Na terceira seção, é abordada a questão 

da inovação, também fundamental para o desenvolvimento do setor. Finalmente, na 

quarta seção, são expostas as perspectivas da indústria naval nacional, bem como as 

considerações fi nais deste artigo, destacando-se o papel do BNDES no apoio ao setor.

2. HISTÓRICO

A NOVA DEMANDA À INDÚSTRIA NAVAL

A crise econômica mundial dos anos 19803 e a abertura da economia à concorrência 

estrangeira na década de 1990 levaram a indústria naval a uma situação fi nanceira 

delicada, restringindo sua capacidade de investimento. Tal fato resultou em um 

parque fabril com relevante defasagem tecnológica4 perante os produtores mun-

2 Até 2004, o BNDES era o único agente fi nanceiro repassador de recursos do FMM. Porém, com a publicação do 
Decreto 5.269/2004, a condição de agente foi estendida aos bancos ofi ciais federais habilitados (BB, CEF, Basa e BNB). A despeito 
dessa mudança, o BNDES continua sendo o principal agente fi nanceiro do fundo. 
3 A crise econômica mundial experimentada na década de 1980 trouxe consigo a retração do comércio internacional marítimo e a 
consequente queda nos valores dos fretes. Tal situação impactou a arrecadação do FMM, fragilizou a situação fi nanceira dos armadores 
nacionais e reduziu drasticamente o nível de atividade dos estaleiros aqui instalados, levando alguns participantes do mercado à falência.
4 O momento de declínio da produção nacional coincidiu com a chamada “terceira revolução industrial e tecnológica”, quando a 
base microeletrônica passou a ser empregada nos mais diversos ramos da indústria, atingindo a automação integrada fl exível, o que 
tornou os processos da indústria nacional ainda mais obsoletos. Além disso, durante o período de estagnação produtiva brasileira, 
as embarcações construídas no resto do mundo passaram a ter porte e complexidade cada vez maiores, o que exige dos estaleiros 
elevada capacidade produtiva, organizacional e tecnológica [Lima (2009, p. 137)].



CONSTRUÇÃO NAVAL 279 

diais de embarcações, o que provocou a estagnação da produção naval brasileira 

por cerca de vinte anos.

Com a quebra do monopólio das atividades de exploração, desenvolvimento 

e produção de petróleo e gás natural em 1997, essas passaram a ser realizadas 

mediante contratos de concessão precedidos de licitação realizada pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em 1999, na primeira 

rodada de licitação de blocos, o processo considerava os índices de conteúdo local 

ofertados pelos concorrentes como um dos critérios de escolha do vencedor, de 

modo a estimular a aquisição de bens e serviços nacionais. A partir da sétima ro-

dada, realizada em 2005, os índices de conteúdo local passaram a ser obrigatórios, 

sendo estipulados índices mínimos nas etapas de exploração, desenvolvimento e 

produção. É importante ressaltar que as embarcações utilizadas nas atividades pe-

trolíferas são consideradas no cálculo do conteúdo local dos blocos. 

Desde 2002, cerca de 85% da produção nacional de petróleo e gás é realizada 

no mar [ANP(2012)], por isso são necessárias diversas embarcações especializadas 

para as atividades de exploração e produção, como navios-sonda, plataformas de 

produção e embarcações de apoio marítimo. As embarcações utilizadas atualmente 

para o desenvolvimento dessas atividades ainda são majoritariamente estrangeiras 

e entram no país não como importações, mas por meio de contratos de afretamen-

to renovados continuamente.

Dada a desmobilização do setor, o movimento de retomada de investimentos 

foi iniciado a partir da necessidade de renovação e ampliação da frota de apoio 

marítimo, que, além de representar maior número de encomendas, gerando escala, 

era composta por embarcações mais simples e mais baratas do que os navios-sonda 

e as plataformas de produção. 

Em 1999, a Petrobras lançou o Programa de Renovação da Frota de Apoio Marí-

timo I (Prorefam I), oferecendo contratos de afretamento de oito anos para 22 em-

barcações a serem construídas no país. Considerando a receita estável e de longo 

prazo oferecida pelos contratos aos armadores – diferente daquela do tradicional 

mercado de apoio, de mais curto prazo – e, ainda, a reduzida capacidade operacio-

nal dos estaleiros aqui instalados, os armadores adotaram a estratégia de investir 
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em estaleiros de médio porte, especializados na construção de embarcações de 

apoio, configurando uma estrutura verticalizada para esse segmento. 

No Prorefam I, foram licitadas 22 embarcações, mas três contratos foram cance-

lados. A segunda etapa do programa, iniciada em 2003, contratou mais trinta no-

vas embarcações e 21 modernizações, contemplando, entre estas últimas, algumas 

jumborizações.5 Já em 2008, no âmbito da Política de Desenvolvimento Produtivo 

(PDP), a Petrobras lançou a terceira etapa do Prorefam, que previa a contratação de 

146 novas embarcações de apoio no período de 2008 a 2016 para atuar, inclusive, 

em campos do pré-sal, como Tupi e Júpiter. Ressalte-se que nessa etapa o programa 

contou com requerimentos de conteúdo local mínimo para as embarcações. 

O Prorefam aumentou significativamente a demanda do setor e teve êxito em 

reativar a indústria naval brasileira. O elevado volume de embarcações demandado 

e a prioridade dada por lei6 à bandeira brasileira nos serviços de apoio marítimo mo-

vimentaram o mercado nacional e estimularam a indústria de construção naval e as 

indústrias a montante a retomar seus investimentos. Destaquem-se os investimentos 

realizados na instalação e na ampliação de capacidade de estaleiros de médio porte.

Desde o lançamento do programa até março de 2012, foram contratadas 105 

embarcações de apoio marítimo dos seguintes tipos: AHTS (Anchor, Handling, Tug 

and Supply); PSV (Plataform Supply Vessel); PLSV (Pipe Laying Support Vessel);  

RSV-ROV (Remote Operated Vehicle Support Vessel); OSRV (Oil Spill Response  

Vessel); e MPSV (Multipurpose Support Vessel).7

Algumas dessas encomendas não foram contratadas no âmbito do Prorefam, 

especialmente as mais complexas, como os RSV-ROV e os PLSV. De qualquer forma, 

5 Jumborização – modernização e aumento da capacidade de carregamento de uma embarcação, por meio de um corte transversal 
vertical do navio, para inserção de um trecho de casco.  
6 Pela Lei 9.432/97, as embarcações estrangeiras somente poderão participar da navegação de cabotagem e da navegação interior de 
percurso nacional, bem como da navegação de apoio portuário e da navegação de apoio marítimo, quando afretadas por empresas 
brasileiras de navegação.
7 AHTS (Anchor, Handling, Tug and Supply): navio de suprimento, reboque e manejo de âncoras, dotados de guindastes com 
importante capacidade de tração. PSV (Plataform Supply Vessel): navio de suprimento com capacidade de carga tanto em seu convés 
principal e nas cabines quanto em tanques para transporte de produtos químicos, água, combustível e lama. PLSV (Pipe Laying 
Support Vessel): navio voltado à construção submarina que realiza o lançamento de dutos a serem instalados no fundo do mar. 
RSV–ROV (Remote Operated Vehicle Support Vessel): navio que realiza trabalhos de manutenção submarina, mapeamento do leito 
oceânico para a passagem de dutos, entre outros serviços de natureza submarina, por meio de robô controlado remotamente pela 
embarcação. OSRV (Oil Spill Response Vessel): navio de combate ao derramamento de óleo. MPSV (Multipurpose Support Vessel): 
navio que combina capacitações de diversos tipos de embarcações de apoio. 
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essas embarcações podem ser incorporadas pelo programa, já que o Prorefam III 

ainda tem diversas embarcações a serem contratadas.

Adicionalmente, a Petrobras contratou embarcações do tipo LH (line handling), 

UT (utility boat) e P (passenger),8 que são embarcações de pequeno porte, também 

não contempladas no Prorefam. 

O Gráfico 1 mostra a produção nacional de embarcações de apoio marítimo, 

por tipo de embarcação. Note-se a concentração de embarcações do tipo PSV no 

total das entregas da década. Ressalte-se que as embarcações mais complexas já 

contratadas devem ser entregues nos próximos anos.

GRÁFICO 1 EMBARCAÇÕES CONSTRUÍDAS NO BRASIL NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS – POR TIPO
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Fonte: Elaboração BNDES, com base em dados da Petrobras.

As encomendas de embarcações de apoio da Petrobras foram realizadas por 

diversos armadores e distribuídas, principalmente, entre os estaleiros Navship,  

STX-Niterói e Wilson Sons. 

A maior parte das embarcações contratadas no âmbito do Prorefam foi ou está 

sendo construída com o apoio do BNDES, que atua como repassador de recursos do 

8 LH (line handling): navio para manuseio de espias. UT (utility boat): navio supridor de carga rápida. P – (passenger): barco de 
alumínio para transporte de passageiros.
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FMM ao armador e/ou ao estaleiro contratado. Entre 2000, e abril de 2012, o Banco 

desembolsou cerca de R$ 5,5 bilhões às embarcações do programa. 

Com relação à frota para movimentação de carga, os incentivos se deram, prin-

cipalmente, por intermédio da Transpetro, que lançou, nos anos de 2005 e 2008, os 

Programas de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro I e II (Promef I e II), 

contratando a construção de 49 navios-tanque em estaleiros nacionais.

A Transpetro já contratou a totalidade dos 23 navios previstos no Promef I e 

dos 26 navios do Promef II. Essas embarcações correspondem a navios petroleiros, 

comumente qualificados por sua capacidade de carga como Panamax, Aframax e 

Suezmax,9 a navios de produtos e a navios gaseiros. 

As encomendas da Transpetro foram contratadas de cinco estaleiros, quais sejam: 

Atlântico Sul, Mauá, Eisa, Superpesa e STX-Suape, este último ainda em implantação. 

Ainda no segmento de transporte de cargas, visando fomentar o surgimento de 

armadores privados nacionais e reduzir a dependência do mercado externo de fretes 

para a atividade de cabotagem, a Petrobras lançou em 2010, em duas etapas, o Pro-

grama Empresa Brasileira de Navegação (EBN 1 e EBN 2), no qual oferecia contratos 

de afretamento de 15 anos de vigência a 39 embarcações a serem construídas no país. 

As embarcações encomendadas no âmbito do EBN são, em grande parte, si-

milares às do Promef e foram contratadas por nove armadores a cinco estaleiros, 

havendo ainda três embarcações sem estaleiro definido. 

No Gráfico 2, relacionam-se os contratos já celebrados no âmbito do Promef e 

do EBN por tipos de embarcação. Esses navios representam, em boa medida, a na-

tureza da produção naval de cabotagem dos próximos anos.

A retomada do setor, resultante dos programas antes citados, estimulou as en-

comendas aos estaleiros nacionais de empresas privadas de transporte marítimo de 

outros setores. Destaquem-se os investimentos da Log-In Logística, empresa sub-

sidiária da Vale, que recentemente encomendou cinco navios porta-contêineres e 

dois navios graneleiros internamente.

9 Panamax (cerca de quinhentos mil barris); Aframax (cerca de oitocentos mil barris); Suezmax (cerca de 1,1 milhão de barris).  
Os tipos Panamax e Suezmax são assim denominados porque suas dimensões permitem a passagem pelos canais do Panamá e de 
Suez, enquanto o Aframax é considerado um navio de médio porte (Average Freighter). 
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GRÁFICO 2 PROMEF E EBN – EMBARCAÇÕES CONTRATADAS POR TIPO
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Fonte: Elaboração BNDES, com base em dados da Petrobras.

Finalmente, o incentivo ao setor naval voltou-se também aos segmentos de 

plataformas de produção e navios-sonda. A Petrobras realizou, nos últimos anos, 

licitações para a construção parcial ou total de quarenta plataformas, sendo 14 já 

entregues, e de 33 sondas de perfuração no Brasil. As plataformas foram licitadas 

de forma dispersa e com características distintas de acordo com cada campo,10 as 

sondas, por outro lado, foram licitadas de forma concentrada, caracterizando uma 

demanda em escala capaz de viabilizar investimentos em novos estaleiros.11 

As encomendas das sondas estão distribuídas entre os estaleiros Atlântico Sul, 

Rio Grande, Brasfels, Jurong, Enseada do Paraguaçu e Mauá. 

A Tabela 1 consolida o número de embarcações a serem construídas no país, no 

âmbito dos programas abordados anteriormente. 

10 A despeito da maior necessidade de adequação às características dos campos, deve-se destacar o recente esforço da Petrobras em 
padronizar, tanto quanto possível, as encomendas de plataformas de produção, tal como ocorreu nas contratações das oito FPSOs 
(Floating, Production, Storage and Offloading) que vão operar nos blocos BM-S-9 e BM-S-11 e das quatro FPSOs que vão operar 
na cessão onerosa. A padronização possibilita ganhos de escala e aceleração da curva de aprendizado dos estaleiros envolvidos na 
construção dos diferentes módulos das FPSOs.  
11 Além das ampliações dos estaleiros Atlântico Sul, em Pernambuco, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, os estaleiros Jurong, no 
Espírito Santo, e Enseada do Paraguaçu, na Bahia, encontram-se em implantação para atender à demanda das sondas.   
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TABELA 1 EMBARCAÇÕES CONTRATADAS E A CONTRATAR NO BRASIL A PARTIR DE 1999

Programa Embarcações Total

Contratadas A contratar

PROREFAM I 19 0 19

PROREFAM II 30 0 30

PROREFAM III 56 90 146

PROMEF I 23 0 23

PROMEF II 26 0 26

EBN 1 19 0 19

EBN 2 20 0 20

SONDAS 7 26 33

TOTAL 316

Fonte: Elaboração BNDES.

OS INCENTIVOS DA UNIÃO

Além de uma demanda assegurada pelas encomendas da Petrobras e de sua sub-

sidiária Transpetro, a indústria naval brasileira contou com diversos incentivos 

da União para que pudesse se reerguer. Entre as medidas de estímulo ao setor, 

encontram-se:

!" Regulamentação do transporte aquaviário, garantindo preferência às em-

presas de bandeira brasileira nas contratações de fretes e serviços de apoio 

em operações portuárias e marítimas, bem como na navegação de cabota-

gem e na navegação interior de percurso nacional (Lei 9.432/1997 e Resolu-

ção Antaq 495/2005).

!" Concessão de benefícios às embarcações registradas no Registro Especial Bra-

sileiro (REB),12 possibilitando tratamento fiscal e legal equiparado aos bens de 

exportação durante a construção, modernização e reparo; acesso a combustível 

a preço equiparado ao cobrado para a navegação de longo curso e isenção do 

recolhimento de taxa para manutenção do Fundo de Desenvolvimento do En-

sino Profissional Marítimo.

12 Podem ser registradas no REB embarcações brasileiras ou embarcações estrangeiras afretadas a casco nu com suspensão da 
bandeira e desde que no limite de tonelada de porte bruto permitido de acordo com a frota de bandeira nacional da empresa.
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!" Requerimentos de conteúdo local nas atividades de exploração e produção de 

petróleo e gás, que se refletem na demanda por embarcações utilizadas nessas 

atividades (Resoluções ANP 36 a 39/2007).13

!" Facilitação das condições de financiamento ao setor com o lançamento, em 

2000, do Programa Navega Brasil, que introduziu modificações no acesso a li-

nhas de crédito para armadores e estaleiros, aumentando a participação do 

FMM de 85% para 90% nas operações da indústria naval e o prazo máximo do 

empréstimo de 15 para vinte anos (Reedição da Medida Provisória 1.969/67).

!" Estabelecimento de taxas de juros e participações diferenciadas nos financia-

mentos com recursos do FMM cujos contratos garantam índices de conteúdo 

nacional superiores a 60% ou 65% (Resolução CMN 3.828/2009).

!" Criação do Fundo de Garantia à Construção Naval (FGCN), cuja finalidade é 

garantir o risco de crédito das operações de financiamento para construção 

ou produção de embarcações e o risco de performance dos estaleiros brasi-

leiros (Lei 11.786/2008).

!" Desoneração da cobrança de IPI incidente sobre peças e materiais destinados à 

construção de navios por estaleiros nacionais e redução a zero das alíquotas de 

PIS/Pasep e Cofins sobre equipamentos destinados à indústria naval, estimulan-

do o setor de navipeças (Decreto 6.704/2008 e Lei 11.774/2008).

!" Criação, em 2003, do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petró-

leo e Gás Natural (Prominp), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia 

(MME), com a participação de diversos segmentos produtivos do país, com ên-

fase na qualificação profissional e no desenvolvimento tecnológico voltado, es-

pecialmente, para a área de petróleo e gás natural. Destaque-se a participação 

do BNDES como membro do comitê diretivo do programa.

13 A partir da sétima rodada de licitações (2005), o conteúdo local empregado nas fases de exploração e desenvolvimento deixou de 
ser declaratório, e foi introduzida exigência de Certificação de Conteúdo Local, regulamentada pelas Resoluções ANP 36 a 39/2007.
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O PARQUE DE ESTALEIROS ATUAL

A retomada dos investimentos do setor naval na última década refletiu-se em au-

mento da capacidade instalada dos estaleiros, tanto por investimentos em novas 

unidades quanto por expansões e modernizações de instalações existentes. 

O FMM concedeu, nos últimos anos, prioridade para 38 projetos de construção, am-

pliação e modernização de estaleiros, conforme Tabela 2. Note-se o aumento nos valores 

especialmente nos anos de 2009 e 2011,14 acompanhando o aquecimento do mercado.

TABELA 2 ESTALEIROS NO BRASIL – INVESTIMENTOS PRIORIZADOS PELO FMM

Ano Nova planta Ampliação Modernização Total

Projetos Valor (US$) Projetos Valor (US$) Projetos Valor (US$) Projetos Valor (US$)

2005 4  432.154.126,68 0  -   1  1.173.036,64 5  433.327.163,32 

2006 3  241.670.548,75 0  -   0  -   3  241.670.548,75 

2007 0  -   0  -   1  64.355.397,09 1  64.355.397,09 

2008 0  -   0  -   2  145.492.000,84 2  145.492.000,84 

2009 11  1.950.272.484,28 1  68.860.573,62 0  -   12  2.019.133.057,90 

2010 0  -   0  -   0  -   0  -   

2011 8  2.722.600.426,48 3  500.445.841,53 1  27.264.629,54 12  3.250.310.897,55 

2012* 2  25.596.437,85 1  42.970.361,67 3  68.566.799,52 

TOTAL 28  5.372.294.024,04 4  569.306.415,15 6  281.255.425,78 38  6.222.855.864,97 

Fonte: Elaboração BNDES, com base em dados do CDFMM/MT. 

* Dados até abr. 2012.

Cumpre ressaltar que parte relevante dos investimentos nos projetos prioriza-

dos ainda se encontra em andamento ou a iniciar. 

A capacidade instalada de processamento de aço no país, referente a estaleiros 

de médio e grande portes, totaliza atualmente 529 mil toneladas/ano, ocupando 

uma área de 3,97 milhões de m². 

Os estaleiros de médio porte são aqueles com capacidade de produção de pe-

quenas e médias embarcações, atualmente especializados na construção de em-

barcações de apoio marítimo. Na Tabela 3, destacam-se os estaleiros STX-Niterói e 

o Aliança, no estado do Rio de Janeiro, o Navship, em Santa Catarina, e o Wilson 

Sons, em São Paulo.

14 Em 2010, não houve reunião do Conselho Diretor do FMM e, portanto, não houve concessão de prioridades. 
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TABELA 3 ESTALEIROS NACIONAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTES – CAPACIDADE INSTALADA 

NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2010

Estaleiros Processamento de aço (mil t/ano) Estado Área (mil m²)

EISA 52 Rio de Janeiro 150

BRASFELS 50 Rio de Janeiro 410

RIO NAVE 48 Rio de Janeiro 150

ENAVI-RENAVE 40 Rio de Janeiro 200

MAUÁ 36 Rio de Janeiro 334

STX 15 Rio de Janeiro 120

ALIANÇA 10 Rio de Janeiro 61

SUPERPESA 10 Rio de Janeiro 96

SRD 10 Rio de Janeiro 85

UTC n.d. Rio de Janeiro 112

DETROIT 10 Santa Catarina 90

MACLAREN OIL 6 Rio de Janeiro 30

WILSON SONS 10 São Paulo 22

NAVSHIP 15 Santa Catarina 175

ITAJAÍ 12 Santa Catarina 177

RIO GRANDE 30 Rio Grande do Sul 100

QUIP 0 Rio Grande do Sul 70

ATLÂNTICO SUL 160 Pernambuco 1.500

INACE 15 Ceará 180

Fontes: Sinaval e BNDES.

Com relação aos estaleiros de grande porte, voltados à construção de grandes 

embarcações, destacam-se o Eisa, o Brasfels e o Mauá, no estado do Rio de Janeiro, 

o Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e o Atlântico Sul, em Pernambuco.

Esses estaleiros respondem por parte relevante das encomendas nacionais, 

como pode ser verificado no Gráfico 3, que indica o market share dos estaleiros do 

país por tipo de embarcação.

Note-se a atuação do BNDES nos investimentos já realizados nos estaleiros, tan-

to na construção de novas plantas – Estaleiro Atlântico Sul, Estaleiro OSX, Estaleiro 

Wilson Sons (duas plantas), Estaleiro Aliança (São Gonçalo), e Estaleiro Navship – 

quanto na ampliação e na modernização dos estaleiros já existentes – Estaleiro 

Aliança (Niterói) e Estaleiro STX. No período de 2000 a 2012, foram desembolsados 

R$ 2,2 bilhões a esses projetos.
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GRÁFICO 3 MARKET SHARE DOS ESTALEIROS BRASILEIROS – POR TIPO DE EMBARCAÇÃO
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Fonte: Elaboração BNDES, com base em dados da Petrobras.

* Em implantação.

3. POSICIONAMENTO DA INDÚSTRIA    
  NAVAL BRASILEIRA NO MERCADO    
  MUNDIAL E FATORES ESTRATÉGICOS 
  DE COMPETITIVIDADE

O crescimento da indústria de construção naval brasileira ao longo da década foi 

acompanhado de crescimento desse setor no mundo. Diferentemente da indús-
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tria brasileira, cujo crescimento esteve atrelado ao desenvolvimento das ativida-

des 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.

TABELA 4 NÚMERO DE EMBARCAÇÕES ENCOMENDADAS NO INÍCIO DO ANO

Ano Mundo China (A) Coreia do Sul (B) Japão (C) Brasil (D) (A+B+C)/mundo (%) (D)/mundo (%)

2002 2.437 348 480 551 14 57 0,6

2003 2.497 357 488 645 21 60 0,8

2004 3.484 563 790 970 34 67 1,0

2005 4.483 862 1.017 1.123 27 67 0,6

2006 5.773 1.290 1.128 1.303 27 64 0,5

2007 7.788 2.243 1.457 1.553 40 67 0,5

2008 10.721 3.709 2.206 1.828 63 72 0,6

2009 11.071 4.102 2.308 1.910 78 75 0,7

2010 9.164 3.641 1.847 1.539 84 77 0,9

2011 8.198 3.511 1.556 1.326 108 78 1,3

2012 6.308 2.647 1.161 983 124 76 2,0

Fonte: Elaboração BNDES, com base em dados Clarkson Research.

A Tabela 4 mostra o número de embarcações encomendadas no período de 

2002 a 2012. Note-se o aumento na carteira de pedidos até o início do ano de 2009, 

quando a demanda por transporte marítimo encontrava-se bastante aquecida, com 

a posterior queda nas encomendas, a partir de 2010, que refletiu a tendência de 

retração do comércio internacional em consequência da crise global. 

A tabela indica, ainda, 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 am-

plo 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 segmen-

tos específicos para serem competitivos por meio de ganho de escala ou de conheci-

mento tecnológico. Os navios de carga, mais demandados internacionalmente, têm 



BNDES 60 ANOS – PERSPECTIVAS SETORIAIS290 

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 compa-

rada à produção mundial. A carteira de encomendas aos estaleiros nacionais repre-

sentou menos de 1% dos pedidos globais ao longo da década, embora, nos últimos 

anos, o número de pedidos tenha aumentado significativamente.

Ressalte-se a ocorrência de recentes licitações para a contratação de 26 sondas 

de perfuração e de 14 plataformas de produção pela Petrobras, cujas contratações 

aos estaleiros ainda não estão definidas em sua totalidade. É importante destacar 

também a característica dessas novas encomendas, que dispõem de maior conteú-

do tecnológico quando comparadas a navios-tanque e, consequentemente, contam 

com maior valor agregado.

Como a retomada da indústria naval brasileira está fundamentada na garantia de 

uma demanda doméstica, os estaleiros nacionais têm sua produção voltada exclusiva-

mente ao mercado interno. Ainda que nesse momento a indústria naval não esteja 

competindo internacionalmente, é importante destacar alguns fatores estratégicos 

para a competitividade global nesse setor: preço do aço, custo da mão de obra, com-

petência em gestão e montagem e disponibilidade de navipeças [Favarin et al. (2010)]. 

PREÇO DO AÇO

O aço é um dos elementos de maior custo na construção naval, representando cerca 

de 20% a 30% dos custos totais de construção de navios.15 A indústria siderúrgica 

brasileira é uma das mais competitivas do mundo, mas a crise econômica de 2008 

reduziu a demanda internacional de aço, fazendo com que países exportadores bus-

cassem o Brasil como mercado, oferecendo preços bastante inferiores aos nossos.

O poder de negociação dos estaleiros brasileiros para o fornecimento do aço 

nacional foi, durante anos, limitado, já que a demanda por chapas e bobinas gros-

15 O percentual indicado refere-se à construção de navios de carga, como petroleiros e gaseiros. Para sondas, plataformas e embarcações 
de apoio mais complexas, o custo do aço não é tão relevante, já que essas embarcações dispõem de maior conteúdo tecnológico. 
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sas, principais produtos siderúrgicos utilizados pelo setor naval, era irregular e pul-

verizada, enquanto a oferta era realizada apenas pela Usiminas, caracterizando 

uma estrutura de monopólio. A produção nacional de chapas e bobinas grossas 

destinadas ao setor naval no período de 2007 a 2011 passou de 1,6% para cerca de 

2,2% das vendas internas desses produtos. 

Atualmente, a demanda da indústria naval encontra-se mais robusta e rele-

vante para a indústria siderúrgica nacional. Além disso, o Brasil conta hoje com 

três fornecedores de chapas grossas – a Usiminas, a CSN e a Arcelor Mittal –, e 

foram anunciados alguns investimentos para expansão da produção, como o da 

empresa Gerdau.

CUSTO E DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA – IMPACTOS  
 NO NÍVEL TECNOLÓGICO

O custo da mão de obra representa de 15% a 20% dos custos totais de construção 

de navios e varia em função de dois fatores: posição dos estaleiros na curva de 

aprendizado, que define a velocidade dos ganhos de produtividade, e nível tecno-

lógico dos estaleiros, que define o grau de mecanização dos processos.

Estudos realizados por consultorias à época da formulação do Promef indicam 

que a curva de aprendizado da indústria naval brasileira apresenta declividade de 

85%. Isso significa que, toda vez que a produção acumulada dobra, ocorre uma 

redução de 15% no consumo de mão de obra, medido pelo indicador HH/CGT.16 A 

declividade da curva dos países asiáticos é de cerca de 70%.

Note-se, ainda, a agravante carência de mão de obra qualificada no Brasil, de-

corrente do desinteresse pela formação de pessoas nessa área nos últimos anos, 

já que o nível de investimentos no setor era praticamente nulo. Essa situação de-

verá mudar no médio prazo, já que diversos programas de treinamento têm sido 

realizados pela indústria e pelo governo, e alguns cursos universitários voltados à 

indústria naval foram retomados.

16 Indicador-padrão de produtividade de mão de obra na indústria naval. HH (homem-hora)/CGT (compensated gross tonnage – tonelagem 
bruta compensada): medida que equilibra as variações no nível de complexidade entre os tipos de embarcações existentes. Para o 
segmento offshore, especialmente sondas e plataformas, utiliza-se o indicador HH/t.
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Quanto ao nível tecnológico, os estaleiros que dispõem de ativos e sistemas de 

informação avançados têm maior grau de automação e, portanto, fazem sentido 

em países com alto custo de mão de obra. Considerando que o custo da mão de 

obra no Brasil varia entre US$ 11 e US$ 19/HH, inferior ao de alguns países asiá-

ticos e europeus, porém superior ao chinês, o país pode ser orientado a um nível 

tecnológico intermediário, isto é, nível 3 da Figura 1, que caracteriza os níveis de 

tecnologia da indústria naval. 

FIGURA 1 NÍVEIS DE TECNOLOGIA NA INDÚSTRIA NAVAL

NÍVEL TECNOLÓGICO

1

Carreira longitudinal ou lateral

Guindastes 10 ton 
a 50 ton

Guindastes/pórticos 
50 ton a 200 ton

Equipamentos* 
200 ton a 500 ton

Equipamentos 
500 ton a 1.500 ton

Equipamentos 
superior a 1.500 ton

Corte manual/ótico; 

Solda manual

Corte a plasma;

Solda semiautomática

Corte a laser;** 

Solda robotizada

CAD
CAD/CAM; 

MRP

Data dos primeiros 
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2 3 4 5ELEMENTO
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PRINCIPAL

MOVIMENTAÇÃO 
DE CARGA

PROCESSAMENTO 
DE AÇO

INFORMATIZAÇÃO
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Dique escavado

CAD/CAM/CIM;*** 

ERP

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da National Shipbuilding Research Program (NSRP). 

* São incluídos guindastes, pórticos, cábreas e sistema conjunto de trilhos + guindastes. 

** Apesar de não aplicável a chapasde amior espessura, considerada o estado das artes da tecnologia de corte. 

*** CAD – Computer aided design; CAM – Computer aided manufacturing; CIM – Computer integrated manufacturing.

Com relação aos ativos que definem a capacidade de movimentação, os níveis tec-

nológicos 1 e 2 dispõem de equipamentos de baixa capacidade de içamento, enquanto 

a partir do nível 3 começam a ser movimentados e unidos grandes blocos. Assim, nos 

níveis 1 e 2 são edificados de 250 a trezentos blocos para a construção de um navio, 

enquanto no nível 5 a construção se dá a partir da edificação de 12 a vinte blocos. A 

redução no número de blocos proporciona a redução dos prazos de construção. 
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Quanto à informatização, os níveis 1 e 2 têm muito baixa informatização, ao 

passo que a partir do nível 3 surgem sistemas de informação que permitem geren-

ciar recursos, processos, projetos e finanças. A aproximação do nível 5 indica maior 

integração desses sistemas.

Apesar da possível orientação a um nível tecnológico intermediário, nível 3, os 

novos estaleiros Atlântico Sul, em Pernambuco, e Rio Grande, no Rio Grande do 

Sul, optaram por uma estratégia tecnológica equivalente ao nível 4 por disporem 

de dique, alta capacidade de içamento, etapas de processamento automatizadas e 

presença de sistemas de informação modernos. 

COMPETÊNCIA EM GESTÃO E MONTAGEM

A competência em gestão e montagem é outro importante fator para obter ga-

nhos de produtividade e redução de custos gerais, uma vez que impacta no plane-

jamento, em programação e controle da produção, na engenharia de processos e 

na utilização de sistemas de informação e de coleta de dados.

Nesse ponto, deve-se destacar a inovação de processos como importante fonte 

de competitividade do setor. A identificação de similaridades entre produtos in-

termediários, por exemplo, pode aumentar a eficiência do processo por meio do 

aumento da escala de produção, mesmo quando os produtos finais não são padro-

nizados. O aprendizado na produção orientada a produto, isto é, com elevado grau 

de padronização, é significativamente mais rápido do que em estaleiros orientados 

a processos, com produção não seriada. 

Para obter a competência em gestão e montagem, os estaleiros nacionais têm 

utilizado duas estratégias: contratação de profissionais de outras empresas brasi-

leiras com experiência na atividade de construção naval e associação com parceiros 

tecnológicos internacionais. 

DISPONIBILIDADE DE NAVIPEÇAS

Finalmente, a disponibilidade de navipeças representa de 30% a 50% dos custos 

totais de construção de navios. A cadeia fornecedora de navipeças no Brasil ainda é 
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incipiente, e a produção de alguns equipamentos no país não é viável por falta de 

demanda que represente escala para a produção a custos competitivos. 

Os requerimentos de conteúdo local exigidos nas últimas encomendas de em-

barcações, no âmbito dos programas Prorefam e Promef e também na contratação 

das sondas e plataformas de produção, tendem a aumentar a demanda por equi-

pamentos, possibilitando o desenvolvimento da indústria de navipeças. De outro 

lado, a prática continuada de fornecimento estrangeiro dos principais equipamen-

tos em pacotes fechados, como sistemas, se coloca como importante barreira ao 

crescimento dessa demanda.

Destaque-se o esforço do BNDES em fomentar a indústria de navipeças. O Banco 

lançou, em 2011, o Programa BNDES de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia de 

Fornecedores de Bens e Serviços Relacionados ao Setor de Petróleo e Gás (BNDES 

P&G), o qual tem como principais objetivos criar e ampliar a capacidade produtiva 

das empresas fornecedoras de bens e serviços de petróleo e gás, nos quais se in-

serem os fornecedores de navipeças; aumentar sua competitividade doméstica e 

internacional; e desenvolver sua capacidade inovativa. 

4. INOVAÇÃO NO SETOR NAVAL BRASILEIRO

Ainda que não tenha sido elencada como um dos fatores estratégicos de competiti-

vidade da indústria naval, a inovação é determinante da efi ciência e da capacidade 

produtiva dos estaleiros de um país. 

A indústria naval é caracterizada por um lento processo de inovação tecnológi-

ca de produtos17 e está mais propensa às inovações de processos, tanto as tecnoló-

gicas quanto as gerenciais.

No Brasil, a crise do setor naval na década de 1980 interrompeu os tímidos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) feitos até então pelos es-

taleiros e por algumas empresas de projetos. Quando da retomada da indústria 

17 Exceção se faz à indústria de navipeças, que oferece extensa possibilidade de inovação de produtos.
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nos anos 2000, calcada em nova demanda por embarcações voltadas às atividades 

petrolíferas, os estaleiros então instalados não dispunham de estrutura fi nanceira 

robusta que lhes permitisse investir em atividades de P&D para atender às necessi-

dades de seus clientes. Assim, passaram a adquirir os projetos e os equipamentos 

de alto conteúdo tecnológico de fornecedores internacionais. 

A busca de inovações pelos estaleiros brasileiros foi determinada pela necessi-

dade de atender aos requerimentos dos armadores (demand pull). Nesse sentido, a 

participação de parceiros internacionais – acionistas, fornecedores e consultores – foi 

relevante para que os estaleiros nacionais tivessem acesso às tecnologias já utiliza-

das por outros países.

Os projetos básicos têm sido importados das matrizes dos acionistas estrangei-

ros dos estaleiros ou de empresas projetistas reconhecidas internacionalmente. As 

inovações em navipeças de alto conteúdo tecnológico e em bens de capital especí-

fi cos para a indústria naval têm sido introduzidas no mercado brasileiro por meio 

de importações. Não há, ainda, grande participação de empresas nacionais no de-

senvolvimento desses produtos. 

O cenário de novas encomendas nacionais confi gura uma oportunidade para 

que a indústria de navipeças se junte aos estaleiros para desenvolver a engenharia 

básica de novos produtos internamente, reduzindo a dependência dos fornecedo-

res internacionais.

Com relação às inovações em processos, a indústria naval brasileira proporciona 

grandes possibilidades, já que existe uma defasagem da engenharia de processos 

nacional vis-à-vis a estrangeira, tanto em processos de fabricação quanto em tec-

nologias gerenciais. 

5. PERSPECTIVAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A demanda do setor de petróleo e gás por embarcações encontra-se bastante aque-

cida e tal situação deve se manter no longo prazo, já que a produção offshore ten-

de a se intensifi car com a exploração e a produção do pré-sal. O Plano de Negócios 
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2012-2016 da Petrobras estimou uma produção de 4.200 mbpd/dia18 para o ano de 

2020, dos quais mais de 90% resultantes de produção no mar. Essa produção de-

mandará a contratação de diversas sondas de perfuração, plataformas de produção 

e embarcações de apoio marítimo. 

Esse aquecimento do mercado tem ensejado investimentos na implantação e na 

ampliação de estaleiros de médio e grande portes, aumentando, de forma relevan-

te, a capacidade instalada projetada para os próximos anos.

Entre os projetos de novas plantas de grande porte, destacam-se o Estaleiro 

OSX, no Rio de Janeiro, o Estaleiro Enseada do Paraguaçu, na Bahia, e o Estaleiro 

Jurong, no Espírito Santo. Com relação aos projetos de expansão, destacam-se o 

do Estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco, e o do Estaleiro Rio Grande, no Rio 

Grande do Sul.

Com relação aos estaleiros de médio porte, destacam-se os investimentos em 

novas plantas pelo STX-Quissamã, no Rio de Janeiro, e P2, em Santa Catarina. Quan-

to às expansões, o Estaleiro Wilson Sons, em São Paulo, já está com os investimentos 

em andamento. 

Além do aumento de capacidade, esses novos estaleiros vão elevar o nível tec-

nológico do parque nacional, já que os equipamentos adquiridos devem contar 

com maior capacidade de içamento e movimentação, e os níveis de informatização 

devem ser superiores aos previamente utilizados. Ainda do ponto de vista tecnoló-

gico, é importante ressaltar a crescente atração de grupos estrangeiros à indústria 

naval brasileira, atuando, na maioria das vezes, como parceiros tecnológicos nos 

novos estaleiros.

O grupo sul-coreano Hyundai Heavy Industries é acionista do Estaleiro OSX, o 

grupo Jurong Shipyard, de Cingapura, atuará no Brasil por intermédio do estaleiro 

Jurong Aracruz, o Estaleiro Enseada do Paraguaçu firmou, recentemente, parceria 

com o grupo japonês Kawasaki Heavy Industries Ltd. e o Estaleiro Atlântico Sul en-

contra-se em negociação com novo parceiro tecnológico japonês, o Ishikawajima-

-Harima Heavy Industries.

18 Mbpd/dia: mil barris de petróleo/dia.
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Além de atrair diversos grupos internacionais, a demanda aquecida do setor de 

óleo e gás por embarcações e a política de incentivos adotada pelo governo federal 

também trouxeram investidores nacionais de outros segmentos para a construção 

de embarcações, como as construtoras Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, OAS e 

Odebrecht e as empresas de engenharia UTC e Engevix. 

Com relação ao setor de navipeças, cumpre ressaltar os investimentos que já 

estão sendo realizados por algumas empresas do setor, como a WEG e a Jaraguá, e 

a atração de empresas estrangeiras que também estão realizando investimentos no 

país, como a Caterpillar e a Rolls Royce. Note-se, ainda, o movimento que tem feito 

a indústria metal-mecânica nacional, já consolidada em alguns setores de bens de 

capital, voltando sua produção ao setor de navipeças, como a Usimec. 

As perspectivas de demanda e de aumento de capacidade da indústria naval na-

cional nos próximos anos são bastante positivas. A demanda criada pelas atividades 

de exploração e produção de petróleo e gás offshore tem se mostrado robusta e 

perene, requerendo investimentos relevantes em aumento de capacidade produtiva. 

As encomendas de sondas de perfuração, de plataformas de produção e de 

embarcações de apoio marítimo deverão sustentar, no longo prazo, a carteira 

dos estaleiros. 

Com os investimentos anteriormente apontados, o parque naval nacional deve-

rá atingir uma capacidade de processamento de aço superior a 850 mil toneladas/

ano. Tal como ocorre atualmente, a configuração do novo parque se manterá con-

centrada em estaleiros de médio porte, para atender, assim, à grande demanda por 

esse tipo de embarcação. 

Finalmente, deve-se ressaltar a relevante participação do BNDES na reestrutu-

ração da indústria naval ao longo da década. O Banco foi o principal repassador de 

recursos do FMM nas operações de investimentos em aumento de capacidade dos 

estaleiros e de construção de embarcações de apoio e de navios-tanque. 

Destaque-se, ainda, o importante papel que o BNDES desempenhará no apoio 

à construção de sondas de perfuração e plataformas de produção em estaleiros na-

cionais, operações dependentes de grandes volumes de capital e que não contarão 

com recursos do FMM.
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O apoio à indústria naval, além da forte geração de empregos nos estaleiros, 

traz externalidades a toda a cadeia fornecedora do setor, inclusive à indústria de 

navipeças, que está se reestruturando e se fortalecendo, também com o apoio do 

Banco, de modo a atender à nova demanda dos estaleiros. 
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