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RESUMO 

 

O objetivo dessa dissertação é analisar comparativamente as estratégias de 

desenvolvimento construídas pelos atores socioeconômicos locais na retomada da 

indústria de construção naval no Brasil entre 2003 e 2014 nos polos navais do Rio de 

Janeiro (RJ) e do Rio Grande do Sul (RS). A retomada do setor naval no Brasil envolveu 

um contexto nacional de ativismo estatal por parte das elites políticas que ascendiam ao 

aparelho de Estado, expressas pela eleição de Luís Inácio Lula da Silva (PT), em 2003. A 

questão de pesquisa é como o contexto sociopolítico local de regiões que recebem aportes 

de investimento influenciam nas possibilidades de realização do desenvolvimento 

econômico e social, conformando trajetórias distintas, dependendo de como os atores 

socioeconômicos formulam e constroem suas respectivas estratégias. A hipótese é de que 

a forma como as redes sociopolíticas se organizaram e conduziram os interesses  contidos 

nos polos navais do RJ e do RS influenciaram nas trajetórias de desenvolvimento 

observadas em cada caso, revelando como as redes sociopolíticas mais ou menos 

abrangentes geraram estratégias de upgrading econômico e social correspondentes. Os 

resultados da pesquisa confirmaram que as redes sociopolíticas menos abrangentes do 

polo naval no RJ levaram a construção de estratégias mais individualizadas, enquanto as 

redes sociopolíticas do RS, mais abrangentes, levaram a estratégias que privilegiaram 

uma gama de atores socioeconômicos mais representativa.   

Palavras-chave: Industria naval, redes globais de produção, redes sociopolíticas, 

desenvolvimento, Sociologia Econômica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is a comparative analysis of the development strategies 

constructed by the local socioeconomic actors in the resumption of the shipbuilding 

industry in Brazil between 2003 and 2014 in the naval centers of Rio de Janeiro (RJ) and 

Rio Grande do Sul (RS). The resumption of the naval sector in Brazil involved a national 

context of state activism on the part of the political elites who ascended to the State 

apparatus, expressed by the election of Luís Inácio Lula da Silva (PT), in 2003. The 

research question is how the context local socio-political regions that include investment 

contributions influence the possibilities of achieving economic and social development, 

forming different trajectories, depending on how socioeconomic actors formulate and 

build their strategies. The hypothesis is that the way in which socio-political networks 

were organized and conducted the interests contained in the naval poles of RJ and RS 

occurred in the development trajectories observed in each case, revealing how the more 

or less comprehensive socio-political networks generated and social correspondents. The 

research results confirmed that the less comprehensive sociopolitical networks of the 

naval pole in RJ led to the construction of more individualized strategies, while the more 

comprehensive sociopolitical networks of RS led the strategy that favored a more 

representative range of socioeconomic actors. 

Key-words: shipbuilding industry, global production networks, socio-political networks, 

development, Economic Sociology  
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Introdução  

 O objetivo dessa dissertação é analisar comparativamente as estratégias de 

desenvolvimento construídas pelos atores socioeconômicos locais na retomada da 

indústria de construção naval no Brasil entre 2003 e 2014 nos polos navais do Rio de 

Janeiro e do Rio Grande do Sul (RS). A retomada do setor naval no Brasil envolveu um 

contexto nacional de ativismo estatal por parte das elites políticas que ascendiam ao 

aparelho de Estado, expressas pela eleição de Luís Inácio Lula da Silva (PT), em 2003. 

Somadas a esse contexto, a organização da economia mundial, pautada em processos mais 

gerais de globalização, tem alterado continuamente as formas como territórios produtivos 

tem se inserido nos circuitos de acumulação capitalista, promovendo possibilidades e 

desafios de desenvolvimento econômico e social, manifestos pela emergência do 

paradigma das redes globais de produção (Henderson; et al, 2011; Santos, 2011; Coe; et 

al, 2004). Este paradigma permite compreender o processo de inserção a partir dos 

padrões de relacionamento estabelecidos entre atores globais e locais, mediados por 

relações assimétricas de poder. Essas relações revelam como interesses diversos, 

pautados na lucratividade das firmas globais, por um lado, e pela busca do direcionamento 

dos fluxos de investimento para benefícios coletivos de atores locais, por outro, conduzem 

a determinadas trajetórias de desenvolvimento.  

 A questão de pesquisa é como o contexto sociopolítico local de regiões que 

recebem aportes de investimento influenciam nas possibilidades de realização do 

desenvolvimento econômico e social, conformando trajetórias distintas, dependendo de 

como os atores socioeconômicos formulam e constroem suas respectivas estratégias. A 

hipótese é de que a forma como as redes sociopolíticas se organizaram e conduziram os 

interesses  contidos nos polos navais do RJ e do RS influenciaram nas trajetórias de 

desenvolvimento observadas em cada caso, revelando como as redes sociopolíticas mais 

ou menos abrangentes geraram estratégias de upgrading econômico e social 

correspondentes. Os resultados da pesquisa confirmaram que as redes sociopolíticas 

menos abrangentes do polo naval no RJ levaram a construção de estratégias mais 

individualizadas, enquanto as redes sociopolíticas do RS, mais abrangentes, levaram a 

estratégias que privilegiaram uma gama de atores socioeconômicos mais representativa.   

 A retomada da indústria de construção naval no Brasil (2003 e 2014) se deu em 

um contexto de novas experiências políticas na América Latina que contestavam a 
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hegemonia e o receituário neoliberal para o crescimento econômico do continente, 

abrindo uma nova correlação de forças sociais e políticas que reorientariam o papel do 

Estado na condução da economia e na promoção do crescimento. Esse novo momento 

seria definido por alguns autores como de pós-neoliberal ou neodesenvolvimentista 

(Sader, 2013; Boschi; Gaitán, 2008). Todavia, a adoção desse termo para definir esse 

período esbarra na consolidação de fato da realização do desenvolvimento econômico e 

social do Brasil – inclusive na própria indústria de construção naval, tendo em vista a 

depressão que o setor enfrentou após 2015. Sendo assim, parte-se da caracterização desse 

período como de ativismo estatal (Monteiro, 2009).1  

 Essa retomada do ativismo estatal na indústria de construção naval brasileira se 

consolida com as eleições de Lula (PT) à presidência do Brasil em 2002 e 2006 e se 

mantendo com a eleição de Dilma Rousseff (PT) em 2010. Esse movimento se deu pela 

expansão das atividades offshore2 e da reorientação da política de compras da Petrobras 

e da Transpetro, priorizando o mercado interno na contratação de embarcações para as  

suas atividades de exploração e transporte. No plano institucional foi decidido pela 

construção do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural 

(PROMINP), enquanto um esforço de definir bases e diretrizes nacionais para a 

integração das atividades offshore e naval expressas, principalmente, pela definição de 

uma lei de conteúdo local que obrigava a contratação de, pelo menos, 65% de 

componentes nacionais nas embarcações e plataformas da Petrobras (Goularti Filho, 

2010b; Campos Neto, 2014; Barat; Campos Neto; De Paula, 2014). 

 Em um primeiro momento, os programas de contratação e investimento da 

Petrobras e da Transpetro (ver Capítulo 2, seção 2.2) lograram criar uma demanda fixa 

de embarcações e plataformas nos estaleiros nacionais, reativando e criando cerca de 28 

estaleiros até 2007 (Sinaval, 2007). A partir de 2007, em um contexto econômico 

favorável para o Brasil, o governo federal passa para a expansão de aportes de 

investimentos voltados para retomada produtiva do mercado interno como um todo, 

pautada em amplos investimentos públicos em setores de energia, infraestrutura e 

logística (Barbosa, 2013). A indústria naval é favorecida por essa expansão do 

investimento público com a introdução do setor nos marcos do Programa de Aceleração 

 
1 Monteiro (2009) utiliza essa definição ao discutir empiricamente as transformações da relação entre 

Estado e o mercado de aviação no Brasil nos anos 2000, apontando para o papel da política enquanto um 

condicionante dos resultados da agenda de desenvolvimento do setor em questão.   
2 O segmento offshore de extração de petróleo e gás se refere as operações ocorridas em alto mar e em 

águas profundas, “fora da costa” (Neto; Shima, 2008).   
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do Crescimento (PAC),3 sinalizando que o setor era uma das prioridades na busca de 

soluções para os problemas de infraestrutura e energia no Brasil. Somados a esse contexto 

institucional, a descoberta dos campos do pré-sal, 4  a partir de 2008, gerou novas 

necessidades de contratação de embarcações por parte de Petrobras e da Transpetro e de 

estaleiros  mais modernos e mais tecnológicos que respondessem à alta complexidade das 

atividades relacionadas ao pré-sal. Nesse sentindo, em 2014, o Brasil contava com 49 

estaleiros instalados em seu parque industrial, sendo que destes, 9 eram considerados de 

grande porte (Sinaval, 2014). Abaixo, a Tabela 1 apresenta os estaleiros no Brasil em 

2014, com o porte e o polo naval correspondente.  

Tabela 1 - Estaleiros e porte por polo naval em 2014 

Unidade federativa Quantidade 

Rio de Janeiro 19 estaleiros  

Santa Catarina 6 estaleiros 

São Paulo 3 estaleiros  

Pernambuco 2 estaleiros  

Ceará 1 estaleiro 

Pará 2 estaleiros  

Rio Grande do Sul 3 estaleiros  

Amazonas 1 estaleiro 

Bahia 1 estaleiro  

Espírito Santo 1 estaleiro  

Total 41 estaleiros 

Fonte: Sinaval (2014) 

 Como a Tabela 1 demonstra, as políticas adotadas pelo governo federal levaram a 

reativação da indústria de construção naval no Brasil, com a expansão de unidades 

industriais, aumento do nível de emprego (ver Apêndice B), com uma carteira de 

 
3 Segundo Barbosa (2013), o PAC pode ser definido a partir de uma série de investimentos prioritários em 

infraestrutura econômica e social que procura elevar a taxa de investimento da economia e começar a 

eliminar os principais gargalos logísticos do país. O PAC também contém um amplo programa de 

investimentos em energia, com destaque para o investimento da Petrobras na exploração e produção do 

petróleo na plataforma continental brasileira na denominada camada do pré-sal” (p. 76).   
4 O pré-sal é uma sequência de rochas sedimentares formadas há mais de 100 milhões de anos pela 

separação dos atuais continentes Americano e Africano, formando uma camada de sal que atualmente chega 

a 2 mil metros de espessura. Essa camada de sal depositou-se sobre a matéria orgânica acumulada, retendo-

a por milhões de anos, até que processos termoquímicos transformassem a camada orgânica em 

hidrocarbonetos (petróleo e gás natural). Ver https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-

atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/ 

 

https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/
https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/
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encomendas em estaleiros nacionais de cerca de 381 embarcações, em 2014 (Sinaval, 

2014). Pesquisa anterior (Muniz, 2018) apontou para o papel positivo do Estado brasileiro 

na promoção do investimento do setor naval, em especial, na composição da força de 

trabalho. Este resultado contrastou com as diretrizes e formulações que indicavam que o 

Estado não reuniria capacidades para realizar esse movimento devido ao quadro de 

liberalização e globalização econômica, onde os mecanismos de mercado se mostrariam 

mais eficientes (por exemplo, Lima; Velasco, 1998). 

 Dentre os efeitos da retomada do setor naval no Brasil está a desconcentração 

regional da atividade produtiva. Historicamente, o principal polo naval do Brasil foi o Rio 

de Janeiro, contando com a maior parte dos estaleiros e desenvolvendo a expertise do 

setor. A partir da decisão política do governo federal de expandir investimentos 

industriais enquanto instrumento de mitigação das desigualdades regionais (Araújo, 2013) 

novos polos navais foram posicionados, caso de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia 

e Espírito Santo (Sinaval, 2014).5 A disposição desses novos polos levantam questões 

relacionadas à forma como esses territórios responderam a esses estímulos, a partir da 

mobilização de atores socioeconômicos interessados nas possibilidades de realização do 

desenvolvimento regional. É nessa perspectiva que são escolhidos os polos navais do Rio 

de Janeiro, enquanto polo naval principal e tradicional, e do Rio Grande do Sul, enquanto 

polo naval recente, como objetos de análise dessa pesquisa, investigando como a escala 

territorial regional pode influenciar trajetórias de desenvolvimento.  

 Os trabalhos que se propuseram a analisar os efeitos e os fatores da retomada da 

indústria de construção naval nesse período estiveram mais preocupados em identificar 

na organização e capacidade do Estado em construir um ambiente institucional que 

permitisse uma relação virtuosa com as elites empresariais. É nessa perspectiva que Pires, 

Gomide e Amaral (2014) conceituam um modelo de capacidades estatais e arranjos 

político-institucionais. Analisando comparativamente os arranjos político-institucionais 

de caráter burocrático-autoritário do regime militar (1964-1985) com o arranjo 

democrático do período do ressurgimento da indústria naval (1999-2014), os autores 

chegam à conclusão que o arranjo democrático foi mais eficiente por ter ampliado 

institucionalmente a presença de atores no controle, na elaboração e na aplicação dos 

recursos financeiros mobilizados, expressos no papeis exercidos pelo Senado Federal, 

 
5 O trabalho de Jesus e Silva (2017) demonstra que mesmo com o direcionamento do investimento em 

novos polos navais, com estaleiros mais modernos e mais bem equipados, o Rio de Janeiro ainda manteve 

a liderança no número de embarcações construídas e empregos gerados. 
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pelo Conselho Diretivo do Fundo de Marinha Mercante (CFDMM) e de órgãos 

fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da 

União (CGU). 

 Apesar de fornecer uma análise concisa sobre o papel do Estado na retomada da 

indústria naval, Pires, Gomide e Amaral (2014) deixam em aberto três dimensões de 

análise que são fundamentais para a proposta de investigação que aqui foi desenvolvida. 

A primeira é a questão das relações de poder que foram estabelecidas na construção 

desses arranjos institucionais, dos interesses dos atores socioeconômicos que estiveram 

em jogo e como as relações de poder influenciaram nas definições de estratégias de 

desenvolvimento para o setor naval. A segunda se refere à territorialidade, tanto das 

pressões globais de lógicas de organização do setor naval sobre a atividade no Brasil, 

quanto dos contextos sociopolíticos locais em moldarem os resultados de inserção da 

atividade econômica, contrapondo o privilégio concedido à escala nacional na análise dos 

arranjos. Por fim, a terceira remete a ação e ao comportamento das firmas na agenda de 

desenvolvimento do setor naval, sobre a forma como se relacionaram com os outros atores 

socioeconômicos. 

 Essas três dimensões auxiliam na reflexão sobre a retomada da indústria naval nos 

polos navais do RJ e do RS e as possibilidades de desenvolvimento abertas. A questão do 

poder é tratada a partir do entendimento de que a economia é um processo instituído 

(Polanyi, 2012), mediado por grupos e classes sociais com interesses diversos e dotados 

de recursos de poder assimétricos que moldam a trajetória de desenvolvimento 

econômico e social. A dimensão da territorialidade corresponde as reflexões contidas no 

paradigma das redes globais de produção (Henderson; et al, 2011; Santos, 2011; Coe; et 

al, 2004), por sua vez remetendo ao contexto sociopolítico desses polos navais que se 

vinculam dialeticamente às dinâmicas globais que conduzem a organização 

transfronteiriça do setor naval e abrem possibilidades de inserção dos polos navais do RJ 

e do RS na rede correspondente a partir das estratégias de upgrading econômico e social 

formuladas localmente (Barrientos; Gereffi; Rossi, 2010). Por fim, a observação das 

firmas permite compreender como elo central na criação do valor local a partir das suas 

estratégias econômicas de lucratividade que conduziram a retomada do setor naval nesses 

polos e os projetos conjuntos às estratégias de desenvolvimento econômico e social de 

atores socioeconômicos locais (Garcia; Wolffenbüttel; Dilélio, 2014; Garcia, 2013). 
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Redes sociopolíticas: capacidade dos atores socioeconômicos em criarem canais 

institucionalizados de cooperação e debate, fortalecendo mecanismos de resoluções de 

problemas relacionados às oportunidades de desenvolvimento 

 A decisão de analisar os polos navais parte da importância que a escala territorial 

regional e local, em contextos de globalização e na emergência de redes globais de 

produção, passou a ter em projetos de desenvolvimento e transformação industrial, onde 

os atores socioeconômicos locais se relacionam com atores globais, possibilitando avaliar 

o espaço da agência dos primeiros sobre os segundos mediante a formulação de 

estratégias de upgrading econômico e social que potencializam benefícios coletivos para 

o território (Santos, 2006). A rede sociopolítica age no sentido de criar relações 

cooperativas e associativas entre atores socioeconômicos locais mediante seus interesses 

no desenvolvimento regional (Ramalho, 2005; Lima, 2012; Garcia; Wolffenbüttel; 

Dilélio, 2014), potencializando as possibilidades de realização do upgrading econômico 

e social e mediando a dinâmica global-local entre os interesses de lucratividade das firmas 

globais em se utilizarem dos recursos oferecidos pelo território e os interesses de 

transformação socioeconômica por parte de atores locais. A pergunta norteadora desse 

trabalho é formulada da seguinte maneira: qual o nível de correspondência entre a forma 

como as redes sociopolíticas se organizaram em cada caso e as trajetórias de 

desenvolvimento observadas nos polos navais do RJ e RS? A hipótese é de que a forma 

como as redes sociopolíticas se organizaram e conduziram os interesses contidos nos 

polos navais do RJ e do RS influenciaram nas trajetórias de desenvolvimento observadas 

em cada caso, revelando como as redes sociopolíticas mais ou menos abrangentes 

geraram estratégias de upgrading econômico e social correspondentes.  

 O objetivo principal da pesquisa é analisar comparativamente as estratégias de 

desenvolvimento construídas pelos atores socioeconômicos locais na retomada da 

indústria de construção naval no Brasil entre 2003 e 2014 nos polos navais RJ e do (RS). 

Outros dois objetivos secundários se somam a este, primeiro descrever como as redes 

sociopolíticas se constituíram nos polos navais do RJ e do RS, revelando quais espaços 

coletivos foram construídos e as relações de poder subjacentes entre os atores 

socioeconômicos. O segundo é referente às estratégias de upgrading econômico e social 

em cada polo naval e as correspondências das redes sociopolíticas no alcance e no 

direcionamento dessas estratégias 

 A partir da tipologia dos tipos de poder propostas por Henderson et al. (2011) (Ver 

capítulo 1, seção 1.2), os atores socioeconômicos selecionados são referentes aqueles que 
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exercem um determinado tipo de poder ao buscarem realizar seus interesses, caso das 

firmas (poder corporativo), das elites políticas (poder institucional) e entidades da 

sociedade civil (poder coletivo e institucional) (trabalhadores, associações empresariais, 

universidades, dentre outros). Esse recorte analítico dos atores investigados permite 

compreender a constituição de projetos de desenvolvimento a partir da multiplicidade de 

atores que participam e buscam enraizar a rede global de produção no território 

correspondente. Com relação às firmas, destacam-se a Petrobras, enquanto a firma que 

liderou indústria naval no Brasil, os estaleiros de cada polo naval e fornecedores de 

navipeças. As elites políticas estão concentradas nos governos estaduais e suas 

respectivas assembleias legislativas. Por fim, os membros da sociedade civil são divididos 

em associações empresariais, sindicatos de trabalhadores, universidades e outras 

instituições de representação. As estratégias de upgrading econômico e social elencadas 

foram: o setor de navipeças, desenvolvimento tecnológico e qualificação profissional.6 

 Metodologicamente, o problema de pesquisa apresentado busca responder a uma 

pergunta que está colocada em termos metodológicos que atendem os requisitos de tipo 

qualitativo. Lune e Berg (2017) caracterizam a pesquisa de tipo qualitativa como aquelas 

que buscam responder questões com base em um recorte do fenômeno analisado que 

indague o “como”, o “por que” e o “quando” dos fenômenos sociais.  Nesse sentido, esses 

autores enfatizam a forma como os procedimentos e técnicas utilizadas na pesquisa 

qualitativa estão preocupadas em interpretar os sentidos e significados que os sujeitos 

sociais dão ao meio social a às suas relações. Aprofundando-se no caráter da pesquisa 

qualitativa, Alonso (2016) demostra que essa abordagem metodológica se preocupa, 

principalmente, em entender a lógica de processos e estruturas sociais baseada no 

exercício da interpretação, enquanto a pesquisa quantitativa está preocupada com as 

generalizações produzidas pelo mundo social. Mostrando que não há exclusão entre os 

métodos, a autora afirma que o atual estágio de maturidade das ciências sociais permite 

uma complementaridade entre ambos os métodos. 

 Na dimensão das técnicas de pesquisa, a proposta desse trabalhou buscou coletar 

os resultados a partir da análise documental, que nesse caso foi escolhida devido à 

complexidade de fatores que atuam no objeto. Segundo Godoy (1995), a vantagem de 

 
6 Essas estratégias foram privilegiadas a partir do plano de desenvolvimento “Petrobras 2020” da Petrobras, 

que elencou os desafios do desenvolvimento da indústria naval brasileira a partir da Fase II, na qual 

contemplava a “Consolidação da Cadeia Produtiva”, onde estava inserido o setor de navipeças; e a Fase III 

correspondendo a “Qualificação Profissional” e a “Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico” (Sinaval, 

2011). 
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uma análise documental é permitir o estudo de fenômenos do qual não se tem acesso 

temporal presente, o que é o caso do recorte temporal de 2003 a 2014 proposto aqui. Esse 

recorte é justificado devido a necessidade de se compreender o como a indústria naval se 

reconstruiu depois de um longo processo de estagnação. Além disso, uma outra vantagem 

está relacionada ao acesso de dados dispersos espacialmente (Cf. Gil, 2002) como é o 

caso da análise dos polos navais do RJ e do RS. 

 Com relação ao modelo comparativo, Streeck (2018) o define como uma 

abordagem que apresenta uma ontologia particular enquanto forma de conhecimento e 

análise do mundo social, diferenciando-se por entender a história como devir e não como 

condição a priori, sendo o seu desenvolvimento futuro diverso e incerto, só podendo ser 

entendida a partir da investigação empírica que busque relações de causalidade que 

produziram determinados eventos no passado que influenciaram as configurações 

observadas no presente e no futuro. Dessa forma, “trata da genuína alteridade entre 

sociedades de outra forma semelhantes, e portanto, comparáveis – pode também dizer: 

com a multilinearidade distinta da unilinearidade no desenvolvimento das sociedades” 

(p. 272. Tradução minha).7 

 A principais fontes consultadas foram notícias, entrevistas e opiniões veiculadas 

em sites e revistas especializadas (Portos e Navios, Revista Fator Brasil, Revista TN 

Petróleo, Revista Petro & Química, Portal Petróleo & Energia, Portal Naval e 

PetroNotícias), em sites oficiais dos governos e parlamentos estaduais, jornais e sites 

especializados na pauta econômica e industrial (Valor Econômico, O Globo, Exame), 

com o objetivo de reunir informações referentes aos interesses, propostas, divergências e 

estratégias de atores socioeconômicos relacionados à indústria naval. Foram consultados 

também relatórios anuais, boletins informativos e noticiais veiculadas pelo Sindicato 

Nacional da Indústria de Construção e Reparação Naval (SINAVAL), pela Petrobras, da 

Federação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) e da Federação de 

Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). Foram examinadas atas de 

audiências públicas e discursos de deputados estaduais voltadas para a indústria naval no 

RJ veiculadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), 

relatórios de atuação de comissões sobre a indústria naval no RS por parte da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (ALERGS), com a intenção de investigar 

 
7 “Deals with genuine otherness among otherwise similar and therefore comparable societies – one could 

also say: with multilinearity as distinguished from unilinearity in the development of societies.” 
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como as elites políticas construíram seus interesses em torno do setor naval. Foram 

acessados diversos decretos, leis e medidas relacionadas à indústria de construção naval, 

buscando identificar ao arcabouço institucional construído em ambos os polos navais. 

Relatórios de estaleiros globais (Keppel Corporation e STX) também foram consultados 

a fim de se observar como o Brasil se posicionou no interior da rede global de produção 

do setor. Em termos bibliográficos foram mobilizados estudos especializados sobre o 

setor naval produzidos por agências estatais como o Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

Por fim, também foi consultado o Banco de Dados Secundários: Indústria de Construção 

Naval e do Petróleo no Brasil organizado por Garcia, Freitas e Wolfenbuttel (2012). O 

trabalho está estruturado em quatro capítulos, além desta introdução e uma conclusão. O 

primeiro capítulo introduz a reflexão teórica baseada nos argumentos mais gerais da 

Sociologia Econômica em três níveis. Primeiro na compreensão da gênese sócio-histórica 

do capitalismo enquanto processo instituído mediado pelo Estado e pelas relações de 

poder entre grupos e classes sociais (Polanyi, 2012; Weber, 2015; Marx; Engels, 2007). 

Segundo na emergência do paradigma das redes globais de produção enquanto modelo 

explicativo da globalização e da inserção de regiões e territórios na economia mundial 

(Henderson; et al, 2011; Santos, 2011; Coe; et al, 2004; Yeung, 2014). Terceiro pela 

contribuição das redes sociopolíticas enquanto elemento da mediação da dinâmica global-

local pelas possibilidades de desenvolvimento regional e os interesses de lucratividade de 

firmas globais (Locke, 1995; Ramalho, 2015; Santos, 2005, 2006, 2015; Lima, 2012; 

Garcia, 2009, 2013; Garcia; Wolfenbuttel; Dilélio, 2014; Monteiro; Lima, 2015). 

 O segundo capítulo apresenta a organização da cadeia produtiva da indústria naval, 

avalizando como o setor em questão se organiza globalmente através das redes globais de 

produção, apontando os países líderes no setor e apresentando como o Brasil tem se 

inserido nessa rede. Tambem é reconstruída historicamente a trajetória da indústria naval 

no Brasil, chamando a atenção para as estratégias de desenvolvimento ancoradas no 

ativismo estatal dos anos 2000. 

 O terceiro capítulo apresenta redes sociopolíticas forjadas tanto no polo naval do 

RJ como do RS. No primeiro, chama-se atenção para o papel exercido pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado do Rio de Janeiro 

(SEDEIS) na condução da rede sociopolítica fluminense, mostrando que essa rede 

sociopolítica priorizou determinados atores socioeconômicos – em especial, a FIRJAN - 

em detrimento de outros, levando a quadro de integração mais baixo de outros espaços 
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coletivos formulados pelo SINAVAL e pela UFRJ, por exemplo. No caso do polo RS, a 

rede sociopolítica apresentou uma maior integração entre os espaços coletivos formulados 

pelos atores socioeconômicos, a partir de objetivos comuns que foram combinados entre, 

por exemplo, o governo estadual com a criação de espaços coletivos e a FURG, a partir 

da capacidade em atuar como um ator socioeconômico que vinculou diferentes outros 

atores em torno de estratégias de desenvolvimento em comum.  

 O quarto capítulo expõe as estratégias de upgrading econômico e social 

construídas nos polos navais, demonstrando como as redes sociopolíticas influenciaram 

essas estratégias. No RJ as estratégias priorizaram as relações com atores globais 

mediante as formas de strategic coupling, casos da estratégia para as navipeças, expressos 

no Polo Industrial, Logístico, Naval e Offshore de  Duque de Caxias (POLINAVI), e da 

estratégia em desenvolvimento tecnológico, representados pelo Parque Científico da 

UFRJ. Já no polo naval do RS, destaca-se o papel da FURG na liderança institucional da 

constituição do APL e do OCEANTEC, enraizando territorialmente os estaleiros 

localizados em Rio Grande (RS).  

 Por fim, a conclusão do trabalho reconstrói os argumentos desenvolvidos ao longo 

da dissertação e sintetiza os resultados alcançados, demonstrando como as redes 

sociopolíticas construídas influenciaram na condução das estratégias de desenvolvimento 

em cada caso, além de um apontamento para as perspectivas futuras de pesquisas que 

ficaram em aberto. 
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Capítulo 1: Abordagem teórica 

 A proposta teórica desse trabalho se ampara em três perspectivas fundamentais: a 

primeira discorre sobre as análises concentradas na sociologia econômica preocupadas 

em desenvolver uma teoria sócio-histórica do capitalismo, investigando os fundamentos 

do sistema econômico que supere visões economicistas. A segunda parte dos efeitos mais 

gerais do fenômeno da globalização sobre a organização do capitalismo contemporâneo, 

na ascensão de um modelo flexível e baseado em redes que interligam territórios ao redor 

do mundo. A terceira aponta para o papel das redes sociopolíticas enquanto mediação 

entre o local e o global nas possibilidades de realização do upgrading econômico e social. 

1.1. A Sociologia econômica do capitalismo: o papel do poder nas relações 

econômicas  

 A proposta aqui desenvolvida de uma sociologia econômica do capitalismo parte 

de pressupostos mais gerais que o identificam enquanto uma realidade transformadora da 

forma como as sociedades se reproduziam materialmente. Essa dimensão permite 

compreender como o modo de produção se organiza e se reproduz (fenômeno econômico), 

ao passo que influencia e organiza os aspectos mais gerais da vida social (fenômenos 

economicamente condicionados) e como os elementos de ordem social e política moldam 

a organização econômica da sociedade (fenômenos economicamente relevantes) (Weber, 

2003, p. 79-128). Esta proposta teórico-metodológica busca afastar as noções e 

prerrogativas na quais o mundo econômico só deve ser tratado pela ciência econômica, 

permitindo a aplicação de métodos, reflexões e conceitos sociológicos na compreensão 

do capitalismo (Swedberg, 2004). É nessa perspectiva que autores considerados 

participantes de uma sociologia clássica contribuem para a formulação da sociologia 

econômica, caso das reflexões de Marx e Engels (2007, 2020), Weber (2000, 2003, 2015) 

e Polanyi (2000, 2012).  

 Partindo dos aspectos políticos e sociais na formação do capitalismo, Marx e 

Engels (2007) argumentam que o modo de produção capitalista se dá pela conjunção 

histórica e contraditória entre a esfera econômica (estrutura) e política (infraestrutura), 

mediada pela luta de classes enquanto veículo da mudança a partir da ascensão do modo 

de produção capitalista.8 Nesse caso, a revolução capitalista seria fruto da contradição 

 
8 Segundo a frase que abre o Capítulo primeiro do Manifesto do Partido Comunista, “a história de todas as 

sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes” (Marx; Engels, 2007 p. 40). 
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entre os meio de produção que se desenvolvem continuamente e as relações de produção 

que já não correspondem aos novos meios empregados, gerando um quadro 

revolucionário de inflexão entre a mudança e a manutenção do modo de produção 

vigente. 9  É nessa contradição que a luta de classes assume o papel de veículo da 

transformação, a partir de uma classe revolucionária (a burguesia, no caso da revolução 

capitalista) que representa as novas relações de produção que emergem e os interesses 

que dela se derivam (Marx; Engels, 2020).  

 A proposta marxiana de compreensão do capitalismo recebeu críticas ao longo do 

tempo, inclusive pelo próprio campo da Sociologia Econômica, definindo a sua proposta 

como “economicista”, onde a base material da sociedade correspondente definiria as 

formas de organização social, deixando pouca margem para a autonomia de outras esferas 

sociais (Smelser; Swedeberg, 2005). 10  Apesar da validade da crítica, a contribuição 

principal de Marx para a reflexão aqui empreendida é o fato de o capitalismo ser produto 

histórico de processos mais abrangentes de lutas econômicas e políticas entre classes 

sociais, sendo o seu resultado mediado pela extensão das relações de poder entre 

dominantes e dominados na organização econômica da sociedade.  

 Baseando-se em uma análise sociológica do capitalismo a partir da luta de grupos 

sociais portadores de relações assimétricas de poder, o argumento de Weber (2015) indica 

que a gestação do capitalismo moderno, de tipo burocrático, ordenado por relações de 

mercado e orientado para o lucro, se deu a partir de uma constelação de interesses que se 

entrechocaram entre a burguesia nascente e o Estado moderno a partir de relações de 

poder;.11  À medida que Estados concorriam pela expansão territorial de suas posses, 

necessitavam de recursos econômicos e financeiros para a realização desses objetivos 

expansionistas, levando a uma aliança com a burguesia nacional nascente que pretendia 

aproveitar as oportunidades de relações econômicas expressas em monopólios estatais. 

 
9  “A burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por 

conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. A conservação inalterada do 

antigo modo de produção era, pelo contrário, a primeira condição de existência de todas as classes 

industriais anteriores” (Marx; Engels, 2007, p. 43)  
10Na parte referente a contribuição de Marx para a Sociologia Econômica no The Handbook of Economic 

Sociology, Smelser; Swedber (2005) argumentam que “Marx subestimou grosseiramente o papel na vida 

econômica de outros interesses que não os econômicos. Sua noção de que os interesses econômicos em 

última instância sempre determinam o resto da sociedade também é impossível de defender” (p. 8. 

Tradução minha) (Marx grossly underestimated the role in economic life of interests other than the 

economic ones. His notion that economic interests in the last hand always determine the rest of society is 

also impossible to defend).  
11 O conceito de poder para Weber (2000) está inserido em “toda probabilidade de impor a própria vontade 

numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade” (p. 33). 
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 Dessa aliança surge o mercantilismo,12 enquanto o uso do poder econômico para 

fins políticos da luta entre Estados nacionais e dos objetivos do príncipe em relação aos 

seus súditos. É nesse tipo de ordenamento econômico, a partir da formulação de um 

gérmen de política econômica, que avança o processo de racionalização das ações 

econômicas com a constituição de regras fixas e cálculos na busca pela maximização da 

renda nacional, o que permitiria indiretamente o mesmo movimento em direção à 

constituição do capitalismo moderno com base em ganhos nas relações de mercado 

(Weber, 2015). Nessa perspectiva, a questão para Weber é que o Estado, em um contexto 

de aliança e depois de luta com os capitalistas, forneceu as bases da administração 

racional-legal para a organização do capitalismo moderno respaldado em modernas 

relações de mercado. 

 Polanyi (2000, 2012) propõe reconstruir historicamente as causas que levaram a 

ascensão e queda da sociedade de mercado – e da sua expressão intelectual, o liberalismo 

econômico -  que se iniciou na Inglaterra no século XIX, expandiu-se sobre o mundo no 

início do século XX e que encontrou sua crise real na eclosão da Primeira Guerra Mundial. 

Duas são as contribuições principais que a teoria polanyiana fornece para os objetivos 

deste trabalho: primeiro, a definição da economia enquanto um processo instituído; 

segundo, o papel dos interesses em processos de mudança social (Polanyi, 2012, p. 293-

330; 2000, p. 166-183, 184-197). 

 Compreender a economia enquanto um processo instituído necessita a estrita 

definição do que Polanyi entende como “econômico” e de seu duplo significado. Segundo 

o autor, existem duas maneiras de compreensão do que é o econômico: a primeira se 

refere ao caráter substantivo do termo, referente ao ato de satisfazer necessidades 

materiais das mais diversas ordens (sociais, políticas, culturais), expressas na relação do 

homem com a natureza; a segunda se atribui àquelas relacionadas a ação de “economizar”, 

baseadas na mediação meios-fins, pautadas em condutas da escolha racional, 

características das relações de troca mercantil voltadas para o lucro – aspecto principal da 

economia de mercado. A questão fundamental entre os dois significados está no fato do 

liberalismo difundir a fusão de ambos, onde o significado substantivo está em função do 

significado formal. Esse processo de naturalização da economia de mercado é 

 
12  O conceito de mercantilismo para Weber “significa a transferência do empreendimento aquisitivo 

capitalista para a área política. Trata-se do Estado como se este se compusesse exclusivamente de 

empresários capitalistas; a política econômica em relação ao exterior baseia-se no princípio de passar para 

trás o adversário, de comprar o mais barato possível e de vender muito mais caro. O fim consiste em 

fortalecer o poder da direção do Estado em relação ao exterior” (Weber, 2004, p. 524). 
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representado pelo que Polanyi define como “falácia economicista”,13 na identificação 

generalista da forma de mercado como totalizante para a humanidade (Polanyi, 2012).  

Em suma, a proposta polanyiana sobre a economia de mercado (e sobre todas as outras 

formas) parte de uma análise sobre o desenvolvimento histórico das formas de integração 

econômica, a partir das instituições sociais que mediam a relação entre os homens e a 

natureza na satisfação das suas necessidades. É nessa perspectiva analítica e histórica que 

se compreende a economia enquanto processo instituído.    

 A predominância do significado substantivo da economia tem sua importância à 

medida que outras formas institucionais são identificadas em estudos das ciências 

sociais.14 Instituições como comércio, mercado e dinheiro assumem outras funções em 

sociedades que não aquelas organizadas pela economia de mercado, dependendo de como 

essas instituições correspondem à satisfação de necessidades. O método analítico que 

pressupõe a economia enquanto processo instituído permite identificar como o processo 

econômico é organizado por uma determinada estrutura institucional, dotando o de 

unidade e estabilidade. A forma de mercado é só mais uma das múltiplas formas de 

integração econômica,15 das possibilidades históricas em que a economia é instituída. 

Nesse sentido, a transformação operada pela predominância de uma economia de 

mercado nas sociedades europeias, a partir do século XIX, é interpretada pela ruptura 

institucional das principais formas básicas em que o homem se relaciona com a natureza: 

a terra e o trabalho.16 É a introdução dessas relações em um sistema de preços organizados 

em mercados livres, transmutadas em mercadorias, em que emerge uma novidade 

institucional: a sociedade de mercado (Polanyi, 2000, 2012).  

 
13 “A fusão dos dois significados num conceito único é irrepreensível, desde que permaneçamos conscientes 

das limitações do conceito assim constituído, Ligar a satisfação das necessidades matemáticas à escassez e 

ao ato de economizar e fundi-los num conceito único pode ser justificado e razoável num sistema de 

mercado, onde e quando ele prevalece. Entretanto, aceitar que o conceito composto a partir de meios 

materiais escassos e de economia tem validade geral aumenta a dificuldade de deslocar a falácia 

economicista da posição estratégica que ela ocupa em nosso pensamento” (Polanyi, 2012, p. 64). 
14 Polanyi propõe uma referencial teórico interdisciplinar na análise do papel da economia na sociedade, 

segundo ele, “o antropólogo, o sociólogo ou o historiador, cada qual em seu estudo do lugar ocupado pela 

economia na sociedade humana, deparavam com uma enorme variedade de outras instituições que não os 

mercados, nas quais se enraizava a subsistência do homem” (Polanyi, 2012, p. 295). 
15 Polanyi identifica três formas diferentes de integração econômica: a reciprocidade, a redistribuição e a 

troca. A reciprocidade se refere a uma disposição simétrica entre partes constituintes que comercializam 

seus produtos com base em elementos sociais como a confiança e a lealdade, exemplificado pelo comércio 

do kula nas Ilhas Trobiand. A redistribuição pressupõe a centralidade de uma autoridade que define a parte 

correspondente de cada participante a partir de instituições sociais como a lei ou o costume. Por fim, a troca 

presume a organização de mercado na passagem de uma mercadoria entre entes privados, baseadas em um 

comportamento direcionado para o ganho econômico (Polanyi, 2012, p. 87-91). 
16 “O predomínio de uma forma de integração identifica-se aqui como o grau em que ela abarca a terra e o 

trabalho na sociedade” (Polanyi, 2012, p. 309). 
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 O entendimento da economia enquanto processo instituído em Polanyi tem sido 

discutido e proposto como principal contribuição do autor para a Sociologia Econômica.17 

Cangiani (2012) discorre que a preocupação geral de Polanyi está nos traços gerais da 

sociedade capitalista enquanto sistema econômico. Logo, a compreensão do capitalismo 

por parte do autor austríaco deriva de uma perspectiva histórico-institucional na qual o 

conceito de embeddedness é contextualizado dentro dessa abordagem institucional mais 

geral e sistêmica, ao contrário de correntes sociológicas - expressa pelo trabalho clássico 

sobre ação econômica e imersão social de Granovetter (2007) - 18 que utilizaria o termo 

de forma concreta e a-histórica, restrita à um nível microssociológico no qual a abstração 

polanyiana não se encaixaria. 

 O segundo aspecto da teoria polanyiana se refere ao papel dos interesses em 

processos de mudança social. A ruptura institucional promovida pela instituição da 

economia de mercado se deu pela via de interesses expressos por classes e grupos sociais 

específicos dentro do contexto de mudança social, caracterizada pelo desenvolvimento 

do capitalismo na Inglaterra no século XIX, expresso pela conjunção da Revolução 

Industrial e a introdução de um mercado livre de trabalho. Segundo Polanyi (2000), o 

movimento de introdução do mercado na vida social e de suas substâncias fundamentais 

foi expresso pelos interesses econômicos das classes comerciais, na defesa de um livre 

mercado entre nações, pela classe manufatureira, na introdução de um mercado de 

trabalho livre, e pela classe financeira, na introdução do padrão-ouro.19 Apesar da alegada 

defesa da autonomia do mecanismo de mercado perante à intervenção política em sua 

constituição por parte dessas classes sociais, o autor argumenta que a introdução desses 

mecanismos institucionais de organização veio acompanhada da intervenção do Estado, 

na figura de tarifas alfandegárias e subsídios financeiros. Assim como no argumento 

 
17 Para uma discussão sobre as reflexões sobre as contribuições de Polanyi para a sociologia econômica 

contemporânea e seus principais veiculadores, ver Krippner; et al (2002).  
18 Granovetter (2007) argumenta que a abordagem sobre a imersão (embeddedness) da ação econômica nas 

relações sociais encontraria dois polos opostos: uma de caráter “subsocializada”, típica da economia 

neoclássica, pautada no ator atomizado que age racionalmente com base nas leis de mercado, que negaria 

a imersão social da ação econômica; a outra, de caráter “supersocializada”, partiria do princípio que os 

agentes sociais teriam pouca margem de escolha sobre seu comportamento econômico, sendo este definido 

pelos constrangimentos sociais exercido por normas e regras compartilhadas. A alternativa proposta por 

Granovetter reside em uma abordagem que unifique os problemas e reflexões entre os campos econômicos 

e sociológicos do pensamento, compreendendo a ação econômica a partir da imersão em redes sociais que 

se estruturam a partir das interações entre os agentes sociais.  
19 Polanyi discorre sobre essa combinação a partir do que ele define como “dogmas clássicos do liberalismo 

econômico”. Segundo ele, “foi somente nos anos 1820 que o liberalismo econômico passou a representar 

os três dogmas clássicos: o trabalho deveria encontrar seu preço no mercado, a criação do dinheiro deveria 

sujeitar-se a um mecanismo automático, os bens deveriam ser livres para fluir de país a país, sem 

empecilhos” (Polanyi, 2000, p. 166).   
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weberiano que identifica o Estado enquanto uma esfera central para introdução de 

modernas relações de mercado, Polanyi alega que o movimento de mercado fia sua 

expansão na intervenção do Estado, dependendo de como essa intervenção se vincula aos 

interesses de classes e grupos sociais que se configuram nessa relação.20  

 O movimento de mercado foi contraposto por um contramovimento da sociedade, 

liderado por classes e grupos sociais que procuraram defender os seus interesses sociais 

mais imediatos na figura do intervencionismo. Todavia, Polanyi constata que se o 

movimento de mercado é resultado de um intervencionismo calculado, o 

contramovimento de proteção à sociedade é espontâneo. Essa espontaneidade decorre de 

uma miríade de interesses sociais na qual o movimento de mercado colocava em perigo. 

O resultado dessa espontaneidade é expresso pelas múltiplas classes sociais que 

conduziram o contramovimento, da aristocracia feudal destituída à classe operária, 

demonstrando como estiveram em jogo a defesa da substância da sociedade para além 

dos interesses econômicos mais imediatos (Polanyi, 2000). 21 A proposta polanyiana de 

compreensão do movimento de mercado e do intervencionismo leva em consideração 

uma teoria da classe social relacional em contraposição às concepções “conspiracionistas” 

do liberalismo e do marxismo popular.22 Polanyi rejeita a proposta fatalista que identifica 

os interesses econômicos enquanto únicos definidores válidos dos resultados da mudança 

social. Segundo o autor, o fundamental está em como as classes sociais expandem seus 

interesses particulares a partir da relação com os anseios mais gerais contidos na 

sociedade. Logo, a explicação para a mudança social extrapola os interesses econômicos 

imediatos, sendo mediados por relações de poder que moldam o ajustamento entre o 

movimento de mercado e o contramovimento intervencionista. 

 
20 Essa relação é ilustrada no desenvolvimento da indústria algodoeira inglesa no século XIX, onde “as 

origens do livre comércio da indústria do algodão são realmente um mito. A indústria só queria libertar-se 

da regulamentação na esfera da produção, pois a liberdade na esfera da troca, ainda era considerada um 

perigo” (Polanyi, 2000, p. 167). Essa divergência com relação ao ritmo do movimento também é observado 

com relação ao dinheiro, sendo que “eram também necessários bancos centrais e a gestão do sistema 

monetário para manter as manufaturas e outras empresas produtivas a salvo do perigo que envolvia a ficção 

da mercadoria aplicada ao dinheiro” (p. 163).  
21 “A grande variedade de formas nas quais surgiu o contramovimento ‘coletivista’ não foi devido a 

qualquer preferência pelo socialismo ou pelo nacionalismo por parte dos interesses envolvidos, mas deveu-

se exclusivamente ao alcance mais amplo dos interesses sociais vitais afetados pela expansão do mecanismo 

de mercado” (Polanyi, 2000, p. 177).  
22 Para os liberais, “protecionismo foi apenas o resultado dos sinistros interesses agrários dos fabricantes e 

dos sindicalistas que arruinaram, de forma egoísta, a maquinaria automática do mercado (...). No marxismo 

popular, a pressão por mercados e zonas de influência foi simplesmente atribuída à motivação do lucro de 

um punhado de financistas. O imperialismo foi explicado como uma conspiração capitalista para induzir 

governos a se lançarem a guerras no interesse de grandes negócios. Atribuía-se as guerras a esses interesses, 

combinados aos das firmas de armamentos que adquiriam, miraculosamente, a capacidade de levar nações 

inteiras a políticas fatais, contrárias a seus interesses vitais (Polanyi, 2000, p 184).  
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 As contribuições de Polanyi denotam o papel do poder e das instituições em 

processos econômicos mais amplos, revelando a dimensão dos interesses sociais e 

econômicos na condução e nos resultados de mudança social. Na perspectiva desse 

trabalho, reflete-se essas relações a partir de como o desenvolvimento econômico é 

construído por relações de poder entre atores sociais e econômicos, mobilizando 

interesses que podem envolver tanto aspectos econômicos, como a lucratividade, quanto 

aspectos sociais e políticos, como o bem-estar coletivo.   

 As contribuições da sociologia clássica para as reflexões da sociologia econômica 

representam uma forma de compreender o capitalismo enquanto produto sócio-histórico, 

mediado pela ação do Estado e forjado a partir de dinâmicas que envolveram conflitos 

entre classes e grupos sociais na mudança promovida por ele. A economia enquanto 

processo instituído revela como o capitalismo e a economia de mercado são realidades 

institucionais específicas e datadas historicamente, a partir da ruptura das formas 

anteriores de integração econômica entre o homem e a natureza e conduzindo a satisfação 

de suas necessidades organizadas pela forma de mercado. Esse processo de instituição é 

mediado pela política, seja na figura do Estado, favorecendo o ordenamento 

administrativo das modernas relações mercado, seja nas relações de poder estabelecidas 

entre classes e grupos sociais que, em disputa, geram um determinado resultado em 

termos de alcance e direcionamento da mudança social. Em suma, o capitalismo é uma 

realidade institucional, mediada por relações de poder entre classes e grupos sociais com 

interesses diversos, que produzem diferentes possibilidades sociais de configuração da 

organização econômica.  

 Na próxima seção são discutidos os efeitos mais duradouros do fenômeno da 

globalização na reorientação do papel do Estado e na ascensão de novas modalidades de 

organização econômica, pautadas em lógicas organizacionais baseadas na especialização 

de etapas produtivas em diferentes territórios espraiados globalmente, e integralizados 

funcionalmente, promovendo novas possibilidades de desenvolvimento econômico e 

social para regiões e países que recebem essas atividades.   

1.2 Da literatura de Estados Desenvolvimentistas às Redes Globais de Produção: os 

caminhos teóricos da análise do desenvolvimento na contemporaneidade   

 Os debates e reflexões sobre as possibilidades de desenvolvimento econômico e 

social ganharam novos contornos com a ascensão de economias de rápido crescimento 

econômico no leste asiático, nas décadas de 1980 e 1990. Nessa perspectiva, a literatura 
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de Estados Desenvolvimentistas (ED) fornece um importante referencial teórico para se 

pensar as possibilidades de desenvolvimento econômico e social a partir da relação entre 

Estado e sociedade civil, em contextos de liberalização econômica e processos de 

globalização. Aqui são apresentados os argumentos dessa literatura a partir da reflexão 

de como o Estado se mantem como uma realidade institucional capaz de promover o 

desenvolvimento. 

 Em um quadro de rápidas transformações, a literatura de ED pretendeu 

compreender as raízes para o sucesso do desenvolvimento do leste asiático a partir do 

contexto institucional de cada estado-nação, das políticas industriais adotadas e da 

capacidade do Estado em induzir parcerias com agentes econômicos privados (Haggard, 

2015). O objetivo dessa literatura seria contrapor as análises e premissas neoliberais que 

advogavam a “demonização do Estado” e a “fé no mercado” (Evans, 1998, p. 54), 

propondo uma abordagem em que o Estado é encarado como um agente de 

desenvolvimento. Nesse caso, a literatura de ED revisita os argumentos de Weber sobre 

o papel do Estado na formação do arcabouço institucional necessário para o 

desenvolvimento de relações de mercado,23 e de Polanyi na reflexão complementar da 

dependência dos mercados perante o intervencionismo do Estado. As agendas de 

desenvolvimento entre o Estado e o mercado se dariam a partir de uma burocracia 

coerente e insulada por parte do Estado, criando canais institucionais de interação com os 

interesses de acumulação das elites econômicas, permitindo a construção de 

compromissos conjuntos de transformação industrial (Evans, 1998, 2004).  

 O trabalho de Evans (2004) parte desse princípio ao analisar três diferentes 

trajetórias dessa relação no setor de Tecnologia da Informação (TI) na Coreia do Sul, da 

Índia e do Brasil. Partindo de uma abordagem institucional comparativa, o autor busca 

compreender como padrões mais duráveis de relacionamento onde se inserem interesses 

podem explicar diferentes trajetórias de desenvolvimento. Pensando o Estado enquanto 

um ator social relevante nesse processo, a questão principal é observar as variações entre 

 
23 Nas palavras de Evans (2004), “a utilidade da perspectiva weberiana é que ela vai além da discussão 

sobre as políticas que são passíveis de dar suporte aos mercados e trazem à tona a questão do tipo de 

estrutura institucional que o Estado deve ter de forma que seja uma contrapartida eficiente aos grupos 

empresariais privados. As políticas bem-sucedidas têm fundamentos estruturais.” (p. 59). 
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os tipos de Estados 24  que se afirmam e os seus respectivos papéis 25  cumpridos na 

intermediação entre as elites econômicas, revelando como as dinâmicas estabelecidas 

entre estado e sociedade civil definem as possibilidades de desenvolvimento do Estado-

nação. 

 Evans (2004) avança na sua discussão demonstrando que a questão metodológica 

principal não é o quanto o Estado intervém na economia, e sim o como ele intervém, onde 

o sucesso no desenvolvimento depende das várias formas que o Estado assume ao 

construir as suas relações com as elites econômicas nacionais. Essa abordagem 

metodológica se contrapõe às visões neoliberais que advogavam a teoria das vantagens 

comparativas enquanto modelo mais eficaz para o desenvolvimento econômico e social, 

pautadas na negação da intervenção do estado nos processos econômicos. Dessa forma, 

as possibilidades de desenvolvimento econômico e social estão ancoradas no que ele 

define como “vantagens institucionais comparativas” (p. 66), sendo o contexto 

institucional um elemento fundamental para as alianças com essas elites. O 

desenvolvimento, nesse caso, envolve uma relação entre as capacidades endógenas de 

criar essas vantagens institucionais, ao passo que está contextualizado na divisão global 

do trabalho, hierarquizando os estados-nações e fornecendo quais os nichos disponíveis 

de inserção.26 

 
24A tipologia dos Estados variam através de um continuum que vai do Estado predatório ao Estado 

desenvolvimentista, passando pelos Estados intermediários. O Estado predatório é representado pelo Zaire 

(atual República Democrática do Congo), onde o Estado assume uma posição de opressão direta de sua 

sociedade civil, de organização patrimonial do funcionamento de sua burocracia que age em prol dos seus 

próprios interesses privados, asfixiando iniciativas de transformação por parte da sociedade civil. Já o 

Estado desenvolvimentista, expressos pelo Japão, Coreia do Sul e Taiwan, compartilham de uma burocracia 

interna organizada em bases racionais-legais que fortalecem os projetos de desenvolvimento conjunto com 

as elites empresariais locais. Por fim, os estados intermediários, exemplificados pela Índia e pelo Brasil, 

representam aqueles tipos híbridos que combinam aspectos dos dois outros tipos (Evans, 2004).   
25Segundo o autor, o Estado pode assumir quatro papéis diferentes na promoção do desenvolvimento: 

demiurgo, custódio, parteiro e pastoreio. O primeiro, na figura do “Estado produtor” corresponde a criação 

direta de um setor industrial por parte do Estado, substituindo o capital privado e gerindo a produção. O 

segundo, enquanto “Estado regulador”, atua no fomento de regras e normas que impedem comportamentos 

nocivos às políticas de desenvolvimento estabelecidas. O terceiro, age no sentido de auxiliar no surgimento 

de novos grupos econômicos, induzindo novos objetivos de transformação industrial a estes grupos. Por 

fim, o quarto, opera em desafios de cunho tecnológico, envolvendo tanto o estímulo quanto o suporte de 

iniciativas provenientes dos grupos econômicos, assumindo riscos provenientes dessas atividades (Evans, 

2004).  
26“‘Desenvolvimento’ não é mais apenas uma trajetória local de transformação. É também definido pela 

relação entre a capacidade produtiva local e uma reordenação global de setores industriais. Os países que 

preenchem os nichos setoriais mais dinâmicos e lucrativos são os ‘desenvolvidos’ (...) Como a divisão 

internacional do trabalho é hierárquica, preocupar-se com o desenvolvimento requer uma preocupação com 

o seu lugar na hierarquia” (Evans, 2004, p. 33). 
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 A abordagem de ED fornece uma interessante formulação sobre o papel do estado 

e das condições políticas e institucionais em trajetórias de desenvolvimento de sucesso. 

A presença do Estado exercendo um conjunto de papéis contextualizados com as elites 

econômicas locais podem permitir uma análise que responda questões relacionadas a 

alguns setores industriais. Todavia, essa literatura deixa em aberto processos de 

desenvolvimento regional, com ênfase em territórios em uma escala subnacional, além de 

dar pouca atenção à formação de relações entre atores socioeconômicos locais e firmas 

globais em contextos de investimentos e integração regional às dinâmicas globais. Em 

suma, a literatura de ED não aprofunda a análise do comportamento das firmas, 

subordinando a sua análise ao papel do Estado, conferindo pouca autonomia dessas firmas 

nos resultados mais gerais do desenvolvimento econômico e social.  

 Outras abordagens – em especial, das redes globais de produção - demonstraram 

que a literatura de ED já não era suficiente a fim de analisar as novas modalidades de 

desenvolvimento que surgiam a partir dos processos de globalização na década de 1990. 

Essa literatura buscava alternativas teóricas a partir de uma crítica à análise “estado-

centrica” contida na literatura de ED, onde o Estado nacional se mantem como a unidade 

analítica principal para as análises sobre as transformações da economia mundial, sem 

levar em consideração como os processos de globalização econômica dotavam as firmas 

organizadas em rede de autonomia, tornando-as capazes de “atravessar as fronteiras do 

Estado” (Henderson; et al, 2011, p. 145). Ainda nessa perspectiva, Yeung (2014) 

argumenta que a literatura de ED trata o estado e a sua capacidade de intervenção como 

uma variável independente para explicar os padrões de desenvolvimento e 

industrialização. A proposta do autor busca demonstrar que as relações intrafirma se 

tornaram imperativas enquanto explicação para as trajetórias de desenvolvimento a partir 

de relações estratégicas estabelecidas entre firmas nacionais e as firmas líderes das redes 

globais de produção. Nesse caso, as firmas passariam de uma dependência estrutural para 

uma fase de maior autonomia, participando ativamente dos processos de globalização. 

Todavia, alguns trabalhos dessa abordagem apontam que apesar dos estados terem 

perdido poder em relação às firmas, ainda podem exercer uma influência na forma como 

os investimentos são alocados, sendo o papel dele uma questão contingente, dependendo 

dos contextos históricos e institucionais em que está inserido (Coe; Hess; Dicken, 2008). 

 As transformações ocorridas no capitalismo, a partir da década de 1980, 

impulsionaram análises sobre os novos modelos de organização que surgiam, 

influenciadas por uma nova integração de tipo global da economia mundial que se 
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caracterizava pela liberalização econômica e o uso de novas tecnologias da informação.27 

Diversos setores industriais e econômicos passaram a organizar as suas etapas de 

produção, comercialização e concepção através da especialização em diferentes regiões e 

territórios ao redor do mundo, integrando-as funcionalmente. Nesse sentido, algumas 

abordagens ancoradas em uma perspectiva organizacional do capitalismo desenvolveram 

um modelo teórico-metodológico baseado nas difusões de cadeias globais – 

posteriormente, substituídas pelo uso de redes globais - que compreenderiam as formas 

de integração de diferentes etapas econômicas de processos produtivos espraiados 

globalmente. Serão tratados aqui três desses modelos: cadeias globais de commodities 

(CGC), cadeia global de valor (CGV) e a redes globais produção (RGP) (Gereffi, 1994, 

1999, 2005; Gereffi; Humphrey; Sturgeon, 2005; Gereffi; Fernandez-Stark, 2011; 

Sturgeon, 2011; Barrientos, Gereffi e Rossi, 2010; Henderson; et al, 2011; Coe; Hess, 

2007; Coe; et al, 2004; Santos, 2011; Yeung, 2015, Dicken, 2004). 

 O uso analítico do conceito de cadeias está ancorado nas análises das novas 

modalidades da organização da economia mundial, caracterizadas por etapas de produção, 

circulação e consumo que são fragmentadas, porém integradas, a partir de relações 

intrafirmas,  que envolvem diferentes regiões espraiadas ao longo da economia global. O 

conceito está localizado no que Gereffi (2005) define como um nível meso da análise, que 

se insere entre o nível macro das instituições globais que fornecem as regras do jogo; e 

ao nível micro, que envolve os atores sociais que interpretam a globalização a partir de 

um posicionamento crítico (sindicatos, ativistas e movimentos sociais). Esse nível meso 

permite compreender os atores econômicos e sociais interligados globalmente a partir de 

redes que os conectam em diferentes funções exercidas para uma atividade econômica 

em comum. O meio de integração que estabelece essa relação é o papel exercido pelas 

firmas na busca por melhores oportunidades de negócios, onde as relações de poder 

envolvidas na organização das cadeias definem como as firmas as organizam e as 

posições relativas desses outros atores (Gereffi, 2005; Gereffi; Humphrey; Sturgeon, 

2005). 

 
27 Castells (2020) desenvolve a proposta do informacionalismo enquanto resultado da afinidade eletiva 

entre os interesses capitalistas de aumento de produtividade e expansão das fronteiras de lucratividade em 

um contexto de crise e a revolução constante das tecnologias da informação. O capitalismo informacional 

expressaria uma nova fase de organização social da produção e circulação de fluxos econômicos, pautada 

na flexibilidade, na liberalização e na desregulamentação financeira. O caráter globalizado desse 

capitalismo implicaria em relações econômicas e sociais construídas através de fluxos globais de 

mercadorias, identidades e visões de mundo que interligariam diversos espaços ao redor do mundo, erigindo 

uma nova estrutura social baseada na difusão de tecnologias da informação.  
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 O modelo de CGC foi o primeiro esforço de compreensão das transformações 

operadas pela globalização sobre a organização do capitalismo. Nesse modelo, o locus 

principal era a mercadoria (ou commodity) que integrava as firmas líderes às regiões ou 

nações em cada etapa constituinte do processo produtivo que se tornava cada vez mais 

globalizado e descentralizado.28 Essas novas formas de organização econômica eram 

definidas a partir de três dimensões principais: as estruturas de input-output, a 

territorialidade e a estrutura de governança. Desta última, foram epistemologicamente 

organizadas em duas tipologias básicas: cadeias dirigidas por produtores e por 

compradores. A primeira se refere   

àquelas indústrias nas quais as corporações transnacionais (MNCs) ou outras 

grandes empresas industriais integradas desempenham o papel central no 

controle do sistema de produção (incluindo suas ligações para trás e para a 

frente). Isso é mais característico de indústrias intensivas em capital e 

tecnologia, como automóveis, computadores, aeronaves. e maquinário 

elétrico (...) O que distingue os sistemas de produção "dirigidos pelo produtor" 

é o controle exercido pela sede administrativa das MNCs (Gereffi, 1994, p. 97. 

Tradução minha).29  

Já a segunda, refere-se  

àquelas indústrias nas quais grandes varejistas, comerciantes de marca e 

empresas comerciais desempenham o papel central na criação de redes de 

produção descentralizadas em uma variedade de países exportadores, 

geralmente localizados no Terceiro Mundo. Este padrão de industrialização 

conduzida pelo comércio tornou-se comum em indústrias de bens de consumo 

intensivas em mão de obra, como roupas, calçados, brinquedos e eletrônicos 

de consumo. utensílios domésticos e uma ampla variedade de itens feitos à 

mão (por exemplo, móveis, ornamentos). A fabricação por contrato 

internacional novamente prevalece, mas a produção é geralmente realizada 

por fábricas independentes do Terceiro Mundo que fazem produtos acabados 

(em vez de componentes ou peças) sob acordos de fabricante de equipamento 

original (OEM) (Gereffi, 1994, p. 97. Tradução minha).30  

 
28 “Enquanto a ‘internacionalização’ se refere simplesmente à disseminação geográfica das atividades 

econômicas através das fronteiras nacionais, ‘globalização’ implica um grau de integração funcional entre 

essas atividades internacionalmente dispersas” (Gereffi, 1994, p. 96. Tradução minha). (While 

"internationalization" refers simply to the geographical spread of economic activities across national 

boundaries, "globalization" implies a degree of functional integration between these internationally 

dispersed activities).  
29 “Producer-driven commodity chains refer to those industries in which transnational corporations (TNCs) 

or other large integrated industrial enterprises play the central role in controlling the production system 

(including its backward and forward linkages). This is most characteristic of capital- and technology-

intensive industries like automobiles, computers , aircraft  and electrical machinery (…) What distinguishes 

‘producer-driven’ production systems is the control exercised by the administrative headquarters of the 

TNCs”. 
30  “Buyer-driven commodity chains refer to those industries in which large retailers, brand-named 

merchandisers, and trading companies play the pivotal role in setting up decentralized production networks 

in a variety of exporting countries, typically located in the Third World. This pattern of trade-led 

industrialization has become common in labor-intensive, consumer-goods industries such as garments, 

footwear, toys, consumer electronics, housewares, and a wide range of hand-crafted items (e.g., furniture, 
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 O ponto central para a CGC é como esse processo de terceirização produtiva para 

os países do Terceiro Mundo pôde promover possibilidades de desenvolvimento 

econômico. Os estudos empíricos de Gereffi (1994, 1999) sobre o setor têxtil de uma 

forma geral fornecem exemplos dessas possibilidades, de como firmas localizadas em 

países asiáticos voltadas para a exportação de roupas e vestimentas se aperfeiçoaram e 

buscaram realizar estratégias organizacionais para participarem de etapas de maior valor 

agregado. Esse movimento é definido como upgrading industrial, onde 

envolve aprendizagem organizacional para melhorar a posição de empresas 

ou nações nas redes de comércio internacional. A participação em cadeias 

globais de commodities é um passo necessário para a atualização industrial 

porque coloca as empresas e as economias em curvas de aprendizagem 

potencialmente dinâmicas. Existem muitos obstáculos, no entanto, para mover 

essas cadeias de atividades de mão de obra intensiva, como montagem 

orientada para a exportação, para formas mais integradas de manufatura 

como produção de OEM e OBM, para as atividades econômicas mais 

lucrativas e / ou intensivas em habilidades, como inovações em novos produtos 

e serviços, design, marketing e finanças (Gereffi, 1999, p. 39).31 

  A literatura de cadeias passou por uma reformulação da sua abordagem a partir da 

redefinição da nomenclatura para CGV. Essa mudança ocorreu em três níveis principais: 

primeiro, a utilização de valor no lugar de commodity significava que os processos 

econômicos em cadeia eram mais dinâmicos e envolviam a questão principal da geração 

do valor, além de poder remeter às cadeias de matérias-primas, gerando uma confusão 

conceitual (Sturgeon, 2011). Segundo, a tipologia de governanças entre compradores e 

produtores não dava conta dos resultados das investigações em que a literatura avançava 

se mostrando estática em seu uso. Nesse sentido, foram reconfiguradas as tipologias para 

cinco tipos: mercado, modular, relacional, captivas e hierárquicas,32 definidas a partir da 

 
ornaments). International contract manufacturing again is prevalent. but production is generally carried out 

by independent Third World factories that make finished goods (rather than components or parts) under 

original equipment manufacturer (OEM) arrangements”. 
31 “Involves organizational learning to improve the position of firms or nations in international trade 

networks. Participation in global commodity chains is a necessary step for industrial upgrading because it 

puts firms and economies on potentially dynamic learning curves. There are many obstacles, however, to 

moving up these chains from labor-intensive activities like export-oriented assembly, to more integrated 

forms of manufacturing like OEM and OBM production, to the most profitable and/or skill-intensive 

economic activities such as breakthrough innovations in new goods and services, design, marketing, and 

finance”. 
32 Mercado: Informações sobre especificações do produto são facilmente transmitidas e os fornecedores 

podem fazer produtos com o mínimo de entrada dos compradores. O mecanismo de governança central é o 

preço; modular: transações complexas são relativamente fáceis de codificar. fornecedores em fabricam 

produtos de acordo com as especificações do cliente e levam total responsabilidade pela tecnologia de 

processo; relacional: Ocorre quando compradores e vendedores dependem de informações complexas que 

não são facilmente transmitidas ou aprendidas. Frequentes interações e compartilhamento de conhecimento 

entre as partes, requerindo confiança mútua; captiva: pequenos fornecedores dependem de um ou poucos 

compradores que detêm uma grande quantidade de poder. Apresentam um alto grau de monitoramento e 

controle pela empresa líder; hierárquica: caracterizadas pela integração vertical e controle gerencial em 
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complexidade das informações e da transferência de conhecimento necessária, da 

codificação dessas informações e das capacidades dos fornecedores em realizarem as 

transações (Gereffi; Humprey; Sturgeon, 2005). Terceiro, e por fim, da expansão do 

conceito de upgrading industrial para uma perspectiva que envolvesse outros atores 

socioeconômicos na sua realização, passando a ser conceituado como upgrading 

econômico e social (Gereffi, 2005; Gereffi; Fernandez-Stark, 2011).33   

 Esta última ampliação do conceito de upgrading econômico e social revela a 

adesão das reflexões desenvolvidas pela abordagem de RGP.34 Barrientos, Gereffi e Rossi 

(2010) fazem um balanço da literatura de CGV e da relação entre os elementos analíticos 

que interligam o caráter econômico e social do upgrading com a abordagem de RGP, 

vinculando interesses de firmas e trabalhadores. Logo, a inserção da dimensão social do 

upgrading inclui a promoção de melhores salários, condições dignas de trabalho, respeito 

às normas estabelecidas, redução de desigualdades e da pobreza (Gereffi; Fernandez-

Stark, 2011). Essa troca de influências enriqueceu e ampliou as perspectivas das pesquisas 

sobre a economia global a partir da formação de cadeias e redes. As questões levantadas 

pela literatura de RGP em relação à literatura de cadeias podem ser organizadas em três 

tópicos: agência de atores socioeconômicos, escalaridade e dinâmica global-local 

(Henderson; et al, 2011; Coe; Hess, 2007; Coe; et al, 2004).  

 A primeira questão está no fato da ausência de uma análise que leve em 

consideração os interesses e a influência de outros atores socioeconômicos que fazem 

parte das cadeias/redes. Nesse caso, as firmas líderes seriam dotadas de uma 

“superagência” (Santos, 2011, p. 131) sobre as estruturas da cadeia, deixando pouca 

margem para a agência de outros atores socioeconômicos - caso de elites políticas locais 

e trabalhadores - em influenciarem na composição e nos resultados de sua participação 

organizacional. A proposta da RGP contempla as agências e interesses de atores 

 
empresas líderes que desenvolvem e fabricam produtos em casa. Isso geralmente ocorre quando 

especificações do produto não podem ser codificadas, produtos são complexos ou fornecedores altamente 

competentes não podem ser encontrados (Gereffi; Humphrey; Sturgeon, 2005; Gereffi; Fernandez-Stark, 

2011).  
33 O upgrading econômico e social “refere-se ao processo pelo qual os atores econômicos – nações, firmas 

e trabalhadores passam de atividades de baixo valor para atividades de valor relativamente alto nas redes 

globais de produção. Diferentes combinações de políticas, instituições, estratégias corporativas, 

tecnologias e habilidades dos trabalhadores estão associadas ao sucesso do upgrading (Gereffi, 2005, p. 

171. Tradução minha) (Industrial upgrading refers to the process by which economic actors—nations, firms, 

and workers—move from low-value to relatively high-value activities in global production networks. 

Different mixes of government policies, institutions, corporate strategies, technologies, and worker skills 

are associated with upgrading success).  
34A RGP se desenvolveu a partir da década de 2000, na Escola de Meio Ambiente e Desenvolvimento (SED) 

da Universidade de Manchester, Reino Unido (Cf. Santos, 2011). 
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socioeconômicos que mobilizam suas estratégias a fim de direcionarem os resultados do 

desenvolvimento econômico e social, que podem contemplar interesses vis a vis aos de 

lucratividade das firmas mediadas por relações de poder assimétricas (Santos, 2011). 

Nesse tópico, o uso de rede sobre as cadeias reflete uma abrangência que extrapola as 

relações intrafirma, introduzindo um conjunto de outros atores socioeconômicos dotados 

de poder35que sejam relevantes para os processos econômicos organizados em redes (Coe; 

Hess, 2007).   

 Com relação à escalaridade, a literatura de RGP advoga que a literatura de cadeias 

não leva em consideração as dinâmicas regionais como fatores explicativos de como as 

cadeias se organizam e influenciam nas possibilidades de desenvolvimento regional,36 

preterindo as configurações institucionais e sociais de caráter regional e privilegiando a 

escala nacional enquanto escala territorial primordial. A conceituação do movimento de 

strategic coupling, enquanto a combinação de estratégias a partir da relação de atores 

globais e atores locais, onde o primeiro busca se inserir em um território ou região, ao 

passo que o segundo aspira, a partir de instituições e atores socioeconômicos regionais, 

acessar a rede global de produção correspondente, permite compreender como as 

possibilidades de desenvolvimento regional são construídas em um contexto dinâmico 

entre realidades regionais e globais (Coe; et al, 2004; Yeung, 2015).37 

 Por fim, com relação às dinâmicas global-local, a literatura de RGP fornece uma 

percepção multidimensional e horizontalizada nas conexões de suas partes constituintes 

do que as formas verticais e lineares descritas pela literatura de cadeias (Henderson; et al, 

2011). Nesse sentido, as redes são constituídas a partir de uma multiplicidade de atores 

socioeconômicos integrados em uma dinâmica do local-global de tipo dialética, revelando 

 
35 “Como em todas as situações de negociação, o poder relativo dos atores em uma rede depende, em 

grande parte, da extensão em que cada um possui os ativos buscados pela outra parte e da extensão em 

que o acesso a tais ativos pode ser controlado” (Coe; Hess; Dicken, 2011, p. 9. Tradução minha). (As in 

all bargaining situations, the relative power of actors within a network depends, in large part, on the extent 

to which each possesses assets sought by the other party and the extent to which access to such assets can 

be controlled). 
36 “Desenvolvimento regional é conceituado como um resultado dinâmico da complexa interação entre 

redes relacionais territorializadas e redes globais de produção no contexto de mudanças nas estruturas de 

governança regional” (Coe; et al, 2004, p. 469. Tradução minha). (regional development is conceptualized 

as a dynamic outcome of the complex interaction between territorialized relational networks and global 

production networks within the context of changing regional governance structures). 
37 Segundo Yeung (2014), são cinco as questões principais relacionadas ao strategic coupling: 1) como 

obter acesso e conectar empresas locais à rede global? 2) como maximizar os benefícios de 

desenvolvimento da participação da RGP? 3) como garantir que as oportunidades de upgrading econômico 

e social sejam realizadas? 4) como mitigar os riscos envolvidos na participação da rede global de produção? 

5) como alinhar e criar sinergias das políticas de comércio e investimento em um mundo no qual os dois 

estão inextricavelmente ligados? 
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a “multivariedade”, “multicentralidade” e “multiescalaridade” (Santos, 2011; Coe; Hess, 

2007) dessa constituição. Logo, as redes globais de produção de produção podem ser 

definidas como  

um nexo de funções e operações interconectadas por meio das quais bens e 

serviços são produzidos, distribuídos e consumidos. É um mecanismo pelo 

qual os atores-redes se interconectam de formas complexas, contingentes e 

altamente dinâmicas em todo o espectro de escalas geográficas (Dicken, 2004, 

p. 15. Tradução minha).38 

 A fim de dispor conceitualmente de como as redes globais de produção são 

organizadas e definidas empiricamente, a literatura mobiliza três conceitos variáveis 

principais: valor, poder e enraizamento (Henderson; et al, 2011; Santos, 2011; Coe; et al, 

2004). O valor pode ser definido pelas oportunidades de lucro das firmas e organização 

da rede em torno de uma determinada mercadoria em todas as suas etapas de produção, 

distribuição e comercialização.39 A categoria do poder implica diretamente nas condições 

e possibilidades nas quais o valor pode ser ampliado ou capturado, influenciando nas 

possibilidades de upgrading.40 O enraizamento se refere às influências e às condições 

sociais nas quais as firmas e os atores sociais e econômicos devem levar em consideração 

na formulação de suas estratégias. Fundamentalmente, são os limites impostos pela 

dependência de trajetória de determinado arranjo institucional ou social nas quais eles 

estejam inseridos.41 

 
38 “As a nexus of interconnected functions and operations through which goods and services are produced, 

distributed and consumed It is a mechanism through which the actor-networks are themselves 

interconnected in complex, contingent and highly dynamic ways across the entire spectrum of geo- 

graphical scales”. 
39 Pode ser definido em três momentos: Criação do valor: processo de transformação da força de trabalho 

real em mercadoria mediada por condições produtivas incrementais; Ampliação do valor: condições de 

aprimoramento da capacidade de se gerar valor; Captura do valor: possibilidades de o valor gerado ou 

ampliado ser mantido em determinado território, em benefício dos atores que lá se organizam socialmente 

(Henderson; et al, 2011). 
40 Com relação ao poder, são definidos três tipos: Poder corporativo: extensão da governança exercida 

pela firme líder sobre outras firmas menores ou outros atores econômicos e sociais ineridos em uma 

determinada RPG; Poder institucional: capacidades de agentes estatais ou instituições de caráter global 

em limitar e orientar a ação das firmas na alocação de recursos e em decisões de investimento. Poder 

coletivo: possibilidades de ação de contestação de atores sociais e econômicos que organizam seus 

interesses com base em entidades de representação de classe (sindical ou patronal), movimentos sociais e 

organizações de diretos humanos (Henderson; et al, 2011). 
41 Por fim, o enraizamento é tipificado a partir de dois movimentos: Enraizamento territorial: É o 

processo em que a RGP se organiza territorialmente e é limitada e influenciada pelas dinâmicas locais de 

caráter social, econômico e político. Um exemplo é a relação que as firmas líderes podem estabelecer com 

firmas menores estabelecidas localmente, potencializando uma rede de fornecedores e aumentando as 

possibilidades de captura de valor para o território. Enraizamento em rede: Essa modalidade compreende 

o enraizamento dos atores participantes da rede em territórios dispersos, permitindo a estabilidade e a 

reprodução da RPG enquanto tal. Importante salientar que essas relações de longo alcance e longo prazo 

também envolve padrões de interação como a confiança entre os atores (Henderson; et al, 2011). 
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 Somadas a essas categorias principais, as redes globais de produção também 

abrangem dimensões conceituais, atuando como estruturas nas quais as categorias 

analíticas são colocadas em prática. São elas: as firmas, os setores, as redes e as 

instituições. A natureza das firmas é relevante ao passo que apresentam diferentes níveis 

de inserção no interior das redes, em termos de quantidade de valor retido ou de poder 

exercido. Os setores reúnem estratégias e perspectivas em comum devido as próprias 

limitações da atividade fim que se busca produzir, além dos marcos regulatórios que 

organizam as respectivas ações das firmas. As redes permitem observar como a 

governança é coordenada e as posições relativas de seus membros, por exemplo, em 

termos de upgrading de firmas menores que buscam uma inserção em atividades de maior 

valor agregado. Por fim, as instituições são meio pelo qual as estratégias de atores locais 

podem produzir efeitos positivos em termos de desenvolvimento social e econômico, à 

medida que elas estabelecem os limites, através de normas e leis, das condições nas quais 

determinado território se insere nas redes globais de produção (Henderson; et. al, 2011). 

 Empiricamente, o modelo de RGP foi mobilizado na análise da organização global 

de diferentes firmas e setores econômicos em relação aos resultados da integração de 

territórios e regiões em suas dinâmicas. Coe; et al (2004) apresentam como a BMW 

realizou o strategic coupling na região alemã da Bavaria e na província tailandesa de 

Rayong. Na primeira, a montadora priorizou o acesso à uma mão de obra qualificada e 

flexível, contando também com um ambiente institucional de cooperação com conselhos 

sindicais e ajuda governamental que permitiam a realização do desenvolvimento regional, 

mostrando um caso de sucesso da relação entre o território e a firma líder.42 Já na segunda, 

o strategic coupling se realiza de forma limitada, sem conseguir gerar o desenvolvimento 

regional devido a posição desfavorável das instituições regionais da província em 

enraizarem a firma alemã a partir de projetos cooperativos.43    

 
42  “O processo de acoplamento estratégico entre os ativos regionais e as necessidades da BMW de 

desenvolver sua RGP não só levou a repetidas rodadas de investimentos de capital e tecnologia, mas 

também proporcionou oportunidades para que os atores regionais capturassem diferentes formas de renda, 

especialmente aquelas de tipo organizacionais e relacionais. O processo de criação e ampliação de valor 

tem sido mediado por meio da interação e negociação contínua entre firmas, governo e representantes 

trabalhistas em escalas regionais e transregionais” (Coe; et al, 2004, p. 478. Tradução minha). (The 

strategic coupling process between the regional assets and BMW's needs to develop its GPN has not only 

led to repeated rounds of capital and technological investments, but also provided opportunities for regional 

actors to capture different forms of rent, notably organizational and relational rents. The process of value 

creation and enhancement has been mediated through ongoing interaction and negotiation between firm, 

government and labour representatives at regional and trans-regional scales). 

43 “A maioria das peças e componentes são importados da Alemanha através do centro de logística de 

Wackersdorf, e o investimento, bem como a transferência de tecnologia para fornecedores tailandeses, até 
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 Tambem discutindo sobre a indústria automobilística, Dicken (2004) analisa as 

redes globais de produção do setor no Leste Asiático a partir das estratégias de firmas 

globais e asiáticas em relação aos contextos institucionais e políticos no Leste Asiático. 

Liderada pelas firmas japonesas e sul-coreanas, o autor demonstra como essas firmas 

pressionaram para a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) modificar as 

políticas regulatórias de importação, forçando uma maior integração regional mediante a 

formação de um mercado regional de componentes e automóveis, ao passo que a ameaça 

de entrada de firmas americanas reorientou a estratégia das firmas japonesas e sul-

coreanas, retardando seus projetos de liberalização. Já em relação à China, o papel do 

estado, as condições institucionais, culturais e sociais do país se mostraram como desafios 

para as montadoras encontram se integrarem à dinâmica local chinesa.    

 Complementadas pelas contribuições da literatura de cadeias, em especial, do 

entendimento das relações intrafirmas como relações de poder e do upgrading econômico 

e social como agência de territórios sobre a estrutura econômica global, a reflexão de 

RGP fornecem uma base de análise sobre as possibilidades de desenvolvimento regional 

para territórios que recebem investimentos e se inserem em dinâmicas globais pela 

participação em etapas de produção, comercialização e consumo. O papel das relações de 

poder entre firmas globais, e seus interesses de lucratividade, e atores socioeconômicos 

locais, e seus interesses em realizar o upgrading econômico e social, são determinantes 

para se pensar como o desenvolvimento é moldado por aspectos sociais e políticos em 

um contexto dinâmico entre o global e o local, onde a questão da escala territorial e o seu 

contexto sociopolítico são fundamentais em termos das trajetórias de desenvolvimento.  

1.3 O papel das redes sociopolíticas enquanto mediação entre as possibilidades de 

upgrading e a organização das redes globais de produção  

 A difusão de redes globais de produção levanta a questão de como territórios 

produtivos buscam se integrar positivamente em determinadas dinâmicas 

socioeconômicas globais. A literatura de RGP aponta para o conceito de enraizamento 

territorial enquanto explicação para como atores socioeconômicos locais podem criar 

situações de potencialização dos benefícios econômicos e coletivos em contextos de 

atividades econômicas globalmente referenciadas. Os resultados positivos seriam 

 
agora tem sido bastante modesto” (Coe; et al, 2004, p. 480). (Most of the parts and components are 

imported from Germany via the Wackersdorf logistics centre, and investment as well as technology transfer 

to Thai suppliers has so far been rather modest). 
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definidos a partir de como o território avança em direção à realização do upgrading 

econômico e social, disputando uma maior parcela do valor gerado e conformando uma 

relação de poder entre atores globais e locais. O upgrading econômico e social é realizado 

a partir de estratégias de desenvolvimento formuladas por atores socioeconômicos locais, 

levando em consideração um conjunto de interesses que se estabelecem no contexto 

sociopolítico correspondente. Nesse contexto sociopolítico, as possibilidades de 

desenvolvimento podem ser potencializadas pela capacidade dos atores socioeconômicos 

em criarem canais institucionalizados de cooperação e debate, fortalecendo mecanismos 

de resoluções de problemas relacionados às oportunidades de desenvolvimento. É nesse 

contexto que a constituição de redes sociopolíticas se conformam como uma alternativa 

explicativa para as trajetórias de desenvolvimento.  

 O argumento das redes sociopolíticas é desenvolvido pelo trabalho de Locke 

(1995) sobre a formação de distritos italianos na década de 1980 e 1990. Segundo o autor, 

a Itália apresentava um paradoxo entre a constituição de “duas Itálias”. “A primeira Itália” 

seria caracterizada pelos aspectos negativos da formação de seu próprio Estado-nação, 

representada pela crise da dívida italiana e por baixos resultados econômicos. Já a 

“segunda Itália” se caracterizaria pelos resultados econômicos favoráveis, se mostrando 

mais dinâmica, com alta produtividade de sua mão de obra e lucratividade de suas firmas. 

Baseado em uma abordagem alternativa de economia política comparada, a metodologia 

do autor aponta para a heterogeneidade interna de economias nacionais e de diferentes 

resultados a partir do tipo de enraizamento da ação econômica em redes sociopolíticas 

locais. Essa proposta micropolítica de análise do desenvolvimento industrial potencializa 

o papel analítico e explicativo das contingências políticas e sociais de realidades regionais 

dentro de um mesmo estado-nação, “sendo expressos por padrões alternativos de 

associativismo, relações intergrupo, representação política e governança econômica”44 

(Locke, 1995, p. 4).  

 Nesse sentido, as indústrias ou firmas que estivessem localizadas em contextos 

regionais, permeadas por redes sociopolíticas, formadas por laços densos de 

associativismo que agregassem interesses diversos, se integrariam e responderiam às 

mudanças da economia global de forma mais eficiente do que aquelas regiões com 

recursos sociopolíticos mais escassos. Dessa forma, o argumento central gira em torno 

 
44 “characterized by alternative patterns of associationalism, intergroup relations, political representation, 

and economic governance”. 
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“sobre a maneira como diferentes redes sociopolíticas locais moldam as escolhas 

estratégicas dos atores econômicos de maneiras divergentes”45 (Locke, 1995, p. 6). 

 As redes sociopolíticas difundidas por Locke (1995) estariam contextualizadas em 

três padrões diferentes das relações entre atores socioeconômicos: polarizado, 

policêntrico e híbrido, definidos a partir das relações entre esses atores, dos padrões do 

associativismo e das vinculações com os formuladores de políticas industriais. O modelo 

polarizado se configura a partir das relações entre grupos de interesse e associações de 

caráter paroquial em sua organização, colocados em campos opostos, onde os laços 

internos desses grupos seriam fortes, bem identificados e baseados na colaboração; ao 

contrário, aqueles laços que ligariam os dois grupos seriam fracos, gerando um quadro de 

conflito na decisão das estratégias de transformação industrial. O modelo policêntrico é 

estabelecido a partir de redes densas e abertas tecidas em laços horizontais entre grupos 

sociais distintos, gerando a organização de interesses divergentes e levando a soluções 

coletivas em contextos industriais. Por fim, o modelo híbrido representa diferentes grupos 

sociais com interesses próprios, como o modelo policêntrico; porém, as redes 

estabelecidas entre esses grupos são construídas de forma fragmentada e hierárquica, 

onde os atores com maior poder relativo detêm as informações que fluem pelas redes, 

gerando uma certa assimetria entre os grupos. 

 Em suma, para o autor, as diferentes “Itálias” se explicariam por múltiplas formas 

em que a ação econômica se enraíza em redes sociopolíticas particulares, se valendo dos 

recursos associativos dos atores socioeconômicos na forma como configuram alianças, 

constroem a confiança, estabelecem laços horizontais e compartilham informações. Os 

padrões industriais formulados enquanto modelos típico-ideais (policêntrico, polarizado 

ou híbrido) variariam conforme a estrutura das redes sociopolíticas tecidas (em especial, 

de firmas e trabalhadores), favorecendo aquelas que apresentassem maior capacidade de 

se ajustarem aos novos modelos de concorrência global. Enquanto aquelas mais abertas, 

horizontais, colaborativas (policentricas) se ajustariam com maior facilidade, alcançando 

melhores resultados; aquelas mais conflitivas, divididas em grupos opostos e organizada 

por interesses paroquiais (polarizada) teriam maiores dificuldades e, possivelmente, 

entrariam em crise. 

  A formulação de redes sociopolíticas por Locke (1995) fornece um caminho para 

se pensar como relações cooperativas e associativas podem gerar resultados econômicos 

 
45 “different local socio-political networks shape the strategic choices of economic actors in divergent 

ways”. 
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superiores em uma perspectiva comparativa entre territórios regionalizados. Ela auxiliará 

nas formulações sobre a constituição de redes sociopolíticas na indústria naval no RJ e 

no RS, e sobre a forma como as estratégias de upgrading econômico e social foram 

influenciadas por esses padrões de cooperação.  

 O uso e a mobilização do conceito de redes sociopolíticas em pesquisas sobre 

desenvolvimento econômico e transformação industrial receberam atenção, por exemplo, 

nos estudos sobre a constituição de novas plantas industriais automobilísticas no Sul 

Fluminense (RJ). A reestruturação produtiva enfrentada pelo setor automobilístico a 

partir da década de 1990, baseada em um modelo enxuto e flexível, impulsionou um 

conjunto de novas estratégias de inserção de montadoras automobilísticas em regiões sem 

tradição industrial e sindical (Ramalho, 2005; Santos, 2006, 2007, Lima, 2012).  

 Ramalho (2005) discute a relação estabelecida entre os atores socioeconômicos 

locais e as montadoras globais na região do Sul Fluminense (RJ) ao analisar as ações 

sociopolíticas no contexto de padrões de participação gerados por essa nova conjuntura 

industrial. O argumento do autor está na possibilidade de geração de arranjos cooperativos 

entre o território e as  firmas globais a partir da capacidade de promover resultados 

positivos em termos de desenvolvimento econômico. Dentre as iniciativas de criação de 

redes sociopolíticas, Ramalho (2005) aponta a participação das associações empresariais, 

caso da FIRJAN e do METALSUL, promovendo espaços conjuntos entre firmas e 

trabalhadores nos desafios de desenvolvimento, ou da maximização da participação de 

pequenas e médias empresas nesse processo. Por parte das elites políticas regionais e 

estatuais, destacam-se as propostas de criação de uma Comissão Intermunicipal que 

congregariam os municípios envoltos nas novas dinâmicas industriais e da articulação de 

um Polo Metalmecânico na região. Outro fator que mobilizou os atores locais e serviu 

como uma exigência das montadoras foi a questão da qualificação profissional, construída 

e mediada por via do SENAI. Com relação aos sindicatos, o autor constata que a chegada 

das montadoras introduziu novos desafios para a ação sindical, onde a formação de uma 

mão de obra mais jovem e mais escolarizada envoltos em uma nova cultura sindical impôs 

a necessidade de uma reorientação das ações sindicais que também agregassem métodos 

mais colaborativos com as firmas. Em suma, a chegada das montadoras na região além 

de representarem melhoras em índices socioeconômicos,46 também representou o esforço 

 
46 Em um trabalho mais recente, Ramalho (2015) sintetiza diversos indicadores, como: nível de emprego, 

escolaridade, faixa salarial média, dentre outros, demonstrando como a chegada das montadoras 

representou melhoras nesses indicadores.  
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coletivo e local de construir mecanismos de governança municipal, pretendendo integrar 

as firmas às dinâmicas territoriais.  

 Santos (2006, 2007) avança na discussão ao demonstrar que as redes 

sociopolíticas foram fatores determinantes na “construção social da região” (2007, p. 97) 

do Sul Fluminense (RJ), a partir de estratégias entre os atores globais recém instalados e 

as trajetórias implementadas pelos atores locais. O autor chama a atenção para as 

iniciativas de estabelecimento de instituições representativas que articulassem interesses 

e estratégias dos atores locais nas relações com os atores globais da região. As primeiras 

iniciativas em construir redes sociopolíticas foi o Mercado Comum do Vale do Paraíba 

(MERCOVALE), em 1995, enquanto um esforço coletivo de constituição de um espaço 

que congregaria maior competitividade da região na atração de novos empreendimentos, 

no contexto de ressignificação regional do papel da cidade de Volta Redonda (RJ), e em 

consequência, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Essa iniciativa não logrou 

sucesso, representando uma ruptura nas coalizões que a sustentavam, em especial, da 

FIRJAN enquanto representante do empresariado local e da não integração das 

montadoras em seu projeto.  

 Todavia, as iniciativas do MERCOVALE permitiram um acúmulo de relações 

sociopolíticas que desembocaram em esforços de constituição do Polo Industrial e 

Tecnológico do Médio Paraíba e Sul Fluminense, em 2006, demonstrando o papel das 

redes sociopolíticas na construção cooperativa entre múltiplos atores com interesses 

diversos e chamando a atenção pela condução política exercida pelo empresariado local, 

na figura do Sindicato das Indústrias Metalmecânicas do Médio Paraíba Fluminense 

(METALSUL). A rede sociopolítica formada atuou no sentido de estabelecer um padrão 

de relacionamento mais direto com as montadoras, exercendo um papel importante no 

enraizamento delas no contexto sociopolítico e institucional da região, permitindo a 

possibilidade de ampliação de oportunidades de desenvolvimento regional que 

extrapolassem a lucratividade das firmas globais recém-instaladas.  

  A chegada das montadoras no Sul Fluminense (RJ) também levou a uma 

reconfiguração de forças e empreendimentos econômicos locais. Lima (2012) aponta para 

a análise dos canais de governança local como um instrumento de reação aos efeitos 

negativos da reestruturação produtiva e da globalização em escala regional. Seu 

argumento indica que apesar dos esforços de construção desses canais, visando proteger 

os investimentos regionais da onda de desemprego que se instalava na cidade de Volta 

Redonda (RJ), os efeitos residuais já demonstravam uma nova concertação regional, 
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deslocando institucionalmente o foco do desenvolvimento em torno da CSN para as 

montadoras em outros municípios do Sul Fluminense. Logo, foram construídos processos 

ambíguos na escala regional, onde uma parte se integrava às novas modalidades de 

relações industriais desenvolvidas pelas montadoras globais, ao passo que a CSN e Volta 

Redonda (RJ) sofriam os impactos negativos do movimento de globalização, com mais 

dificuldades de se integrarem a este novo modelo.  

 Sobre outros setores econômicos e industriais, o trabalho de Santos (2015) retoma 

a discussão sobre a construção discursiva e reflexiva de projetos de desenvolvimento em 

uma perspectiva comparada entre investimentos de plantas industriais siderúrgicas na 

capital maranhense de São Luís e na cidade portuária de Itaguaí (RJ). Partindo do 

entendimento que privilegia a reconfiguração das relações entre os atores 

socioeconômicos diretamente afetados pelos projetos industriais, o autor demonstra como 

em casos diferentes, projetos de desenvolvimento econômico e social são interpretados e 

mobilizados a partir de interesses que possam divergir e causar a ruptura da adesão sobre 

os projetos industriais, revelando as dinâmicas de construções de arenas sociopolíticas 

locais. Essa ruptura demonstra que projetos de desenvolvimento econômico levam em 

consideração um conjunto de apreciações morais que influenciam na sua realização ao 

envolver interesses sociais e culturais mais amplos do que os interesses de caráter 

econômico.    

 Outros trabalhos discorreram sobre os efeitos de globalização em realidades 

regionais e do papel de redes sociopolíticas enquanto uma mediação desse fenômeno, 

gerando resultados heterogêneos em termos de inserção local e das mudanças sociais. É 

essa a questão levantada por Garcia (2010) ao analisar a chegada dos investimentos da 

General Motors (GM) na cidade de Gravataí (RS) no ano de 2000. O argumento do autor 

indica que apesar das relações econômicas e políticas assimétricas entre atores globais e 

locais, onde os primeiros impõem novos padrões de relacionamento sobre os segundos, 

os processos de globalização47 podem gerar ganhos coletivos locais, a partir de estratégias 

formuladas que se ajustam positivamente nesse novo contexto de transformação social, 

que apesar de ser permeado por fatores de risco e incerteza, também é permeado por 

possibilidades de desenvolvimento (Garcia, 2009).  

 
47 “O processo de globalização pode ser definido como a constituição de uma nova realidade econômica e 

social, marcada por novas regras econômicas e sociais, nas quais os atores – individuais e coletivos – 

orientam suas ações considerando referencias competitivas, produtivas, tecnológicos, políticas e culturais 

globais, situadas em uma esfera transnacional de poder político e econômico” (Garcia, 2009, p. 40).  



34 
 

 Empiricamente, as relações analisadas giram em torno das relações de trabalho e 

emprego no interior de firmas locais que estabeleceram relações econômicas com a GM. 

De forma geral, Garcia e Guimarães (2006) demonstram que os efeitos mais imediatos 

foram positivos, 48  com aumento da produtividade e faturamento das firmas locais. 

Todavia, a pesquisa também indicou divergências em termos dos níveis de reestruturação 

produtiva e das estratégias adotadas para fortalecer as relações com a GM. Os resultados 

apresentam que a GM – enquanto ator global – impôs um tipo de relacionamento baseado 

em uma pressão competitiva ao invés de cooperação com os atores locais, pautada na 

subordinação. As instituições locais se mostraram incapazes de apoiarem as firmas locais 

nas suas estratégias e objetivos, gerando um quadro de sub-representação destas no plano 

local. Por fim, as firmas locais apesar de utilizarem seus recursos sociopolíticos em 

integrarem elos mais rentáveis da rede liderada pela GM, acabam se mostrando 

insuficientes, ao passo que as instituições locais ao se tornarem pouco representativas, 

geraram efeitos desiguais, tendo as firmas menores enfrentado maiores dificuldades ao 

implementaram suas respectivas reestruturações produtivas, causando, por exemplo, 

efeitos menos benéficos para o conjunto dos trabalhadores. Em uma perspectiva parecida, 

o trabalho de Monteiro e Lima (2015) demonstra empiricamente como os padrões de 

relacionamento estabelecidos entre atores locais (entidades empresariais) e atores globais 

(montadoras) no Sul Fluminense enfrentam constrangimentos a partir de relações de 

poder assimétricas. As estratégias de cooperação baseadas em modelos de governança, 

caso do APL Metalmecânico, são insuficientes por não levarem em consideração a 

trajetória institucional local e as estratégias econômicas das montadoras nesse contexto.  

 Em trabalhos mais recentes, Garcia (2013) analisa os efeitos da chegada da 

indústria naval na cidade de Rio Grande (RS). Em um primeiro momento, o autor assinala 

que a chegada dos empreendimentos alterou positivamente as dinâmicas econômicas e 

sociais da cidade e de municípios ao redor, 49  além de introduzir possibilidades de 

 
48 Os indicadores selecionados indicam que “conforme informantes da montadora, o número de 

fornecedores gaúchos (peças, insumos, serviços) conectados aos diferentes segmentos da cadeia produtiva 

passou de 69 empresas, no ano de 2000, para 462 empresas, em 2003, e para 486 empresas, em 2004, 

apresentando tendência de substituição gradativa de fornecedores de outros estados por empresas locais” 

(Garcia; Guimarães, 2006, p. 27). 
49As transformações ocorridas aluden para a “tendencia de expansão de estabelecimentos nesses segmentos 

produtivos, apontando para uma possível aglomeração de empresas industriais e de serviços com eixo na 

construção naval. Caberia chamar a atenção para o crescimento de número de estabelecimentos em Pesquisa 

e Desenvolvimento e em Atividades Profissionais, Cientificas e Técnicas, que envolvem conhecimentos 

altamente especializados (...) Os dados da RAIS mostram uma flagrante elevação da escolaridade dos 

empregados nos municípios de Rio Grande e Pelotas nos anos 2000 (...) Outro aspecto relevante refere-se 

ao crescimento de ocupações com qualificações relativamente elevadas, como gerentes, profissionais das 



35 
 

desenvolvimento de capacidades de inovação por parte de universidades e centros de 

ensino local, como expresso pela iniciativa da Rede de Inovação Rede de Inovação para 

a Competitividade da Indústria Naval e Offshore (RICINO).50 A rede propunha criar um 

ambiente institucional de cunho inovativo e tecnológico entre diferentes centros de 

pesquisa e universidades, gerando possibilidades de desenvolvimento tecnológico a partir 

de iniciativas locais e nacionais. Segundo o autor, a RICINO51 representa uma nova 

leitura de atores socioeconômicos na promoção de novos paradigmas de desenvolvimento 

baseados na  difusão de conhecimentos locais, aproveitando os investimentos abertos pela 

chegada da indústria naval e estabelecendo redes institucionalizadas entre aglomerados 

industriais e universidades. 

 Em outro trabalho, Garcia (2014) advoga sobre o papel das pequenas empresas no 

contexto de transformação introduzida pela chegada da indústria naval. O argumento 

avança para como as pequenas empresas se organizam a fim de gerarem conhecimentos 

inovativos em redes de colaboração local, em especial, a partir da constituição da Rede 

Petro.52 A partir de uma tipologia que organizou as pequenas e médias analisadas que 

interagiram mediante a Rede Petro, o autor demonstra que as novas modalidades de 

desenvolvimento, sobretudo daquelas que conferem maior autonomia a países de 

desenvolvimento tardio, abrem possibilidades de organização em rede, permitindo 

interações entre agentes de caráter público e social (universidades) e agentes de mercado 

 
ciências exatas, físicas e biológicas, profissionais de ensino e técnicos de nível médio em ciências e 

administração” (Garcia, 2013, p. 104-105). 
50 A RICINO foi estruturada por iniciativa do SYNDARMA, SINAVAL, SOBENA e CEENO em 2009. A 

proposta pretendia implementar um novo modelo de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a indústria 

naval ancorado em sinergias entre indústria, centros de pesquisa e universidades, suprindo a ausência de 

uma articulação de caráter nacional na organização de ações voltadas para o desenvolvimento tecnológico. 

Ela contava com 3 núcleos temáticos (Núcleo de Tecnologia da Construção e Reparação Naval e Offshore, 

Núcleo de Projeto de Embarcações e Sistemas Offshore, Núcleo de Cadeia Produtiva da Indústria Naval e 

Offshore) e 2 núcleos regionais (Rio Grande e Recife). Cada núcleo teria um Comitê Gestor próprio, 

responsável por articular os atores locais participantes a partir  de ações concretas, realizar um Plano Anual 

de Ações Estratégicas, seminários e conduzir o núcleo com base em suas atribuições (Sobena, 2011). 
51  Garcia (2013) argumenta que a iniciativa da RICINO se dá em um contexto novas agendas de 

desenvolvimento, onde “a criação da rede parte do reconhecimento das limitações da indústria nacional 

frente aos recentes desenvolvimentos e oportunidades em âmbito internacional, da identificação de 

diferentes fontes de financiamento hoje disponíveis no país para a inovação (como o Prominp e os Fundos 

Setoriais)” (p. 108). 
52 “A Rede Petro tem foco no desenvolvimento de empreendimentos nos setores de petróleo, gás e energia, 

envolvendo ainda a construção naval. Os objetivos da rede são: a) desenvolver tecnologias voltadas para as 

empresas do setor no Rio Grande do Sul; b) aproximar empresas gaúchas dos centros de pesquisa locais e 

das agências de fomento; c) equipar os centros de pesquisa; d) ampliar as possibilidades de mercado das 

empresas gaúchas envolvidas; e e) desenvolver recursos humanos para atender demandas tecnológicas do 

setor. As ações da rede envolvem iniciativas e esforços de interação entre governo-universidades-empresas, 

tendo em vista a formação de instrumentos e mecanismos de apoio a pesquisa e desenvolvimento, 

traduzindo-se em seminários técnicos, participação e promoção de feiras setoriais, busca de informações 

sobre demandas do setor, e parcerias para cooperação nacional e internacional (Garcia, 2014, p. 233). 
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(pequenas e médias empresas). Os fluxos de investimento advindos da chegada da 

indústria naval no RS potencializaram essas redes de colaboração inovativa e tecnológica, 

empoderando pequenas e médias empresas em adentrarem em etapas de maior valor 

agregado da produção naval.  

 Sobre o desenvolvimento de redes sociopolíticas no RS, Garcia, Wolffenbüttel e 

Dilélio (2014) demonstram que os esforços de construção de espaços coletivos na 

coordenação econômica e social levam a recuos e concertações entre agentes com 

interesses diversos. Ao analisarem o caso do estabelecimento da “Agenda 2020”, 53 

expõem que as estratégias das empresas presentes no espaço buscaram se adequar ao 

contexto democrático de espaços de decisão como uma possibilidade de desenvolvimento. 

Nesse sentido, os interesses empresariais almejaram se identificar com os interesses mais 

amplos da sociedade civil ao procurarem a construção de consensos e colaborações entre 

atores com interesses diversos, mas que poderiam se condensar em objetivos comuns. 

Com relação à RICINO, os autores demonstram como a FURG construiu e aproveitou as 

oportunidades abertas pela chegada dos empreendimentos, se utilizando de seus recursos 

sociopolíticos a fim de liderar a agenda de desenvolvimento, mobilizando diversos outros 

atores como sindicatos e associações empresariais, sintetizados na proposta do 

OCEANTEC.  

   A revisão bibliográfica realizada neste capítulo permite reconstruir uma trajetória 

teórica ancorada na Sociologia Econômica e nas suas reflexões sobre o papel da política 

em contextos de desenvolvimento econômico e social. A compreensão da economia 

enquanto processo instituído possibilita o entendimento do capitalismo como realidade 

histórica e institucional, que transformou as formas nas quais sociedades inteiras se 

reproduzem e satisfazem suas necessidades materiais. Essa instituição é mediada por 

processos de luta e relações de poder entre grupos e classes sociais que moldam e 

influenciam o ordenamento político e econômico, representando diferentes interesses 

socioeconômicos nessa transformação. Nesse movimento, o Estado ocupa um lugar 

central, seja na afinidade eletiva histórica na formação de um ordenamento jurídico-

 
53 Segundo os autores, a Agenda 2020 se apresentava como “uma iniciativa das principais federações 

empresariais do estado do Rio Grande do Sul que dá consequência ao processo de transfiguração da 

estratégia empresarial de ação política nos domínios do debate sobre o desenvolvimento Segundo 

entrevistados, o objetivo central da Agenda 2020 (e permanente) é a manutenção de um espaço plural 

voltado à construção de propostas para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, considerando-

se os desafios competitivos, tecnológicos, sociais e ambientais impostos pela integração ao sistema global” 

(Garcia; Wolffenbüttel; Dilélio, 2014, p. 209). 
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administrativo para o estabelecimento de modernas relações de trabalho, seja como 

instituição privilegiada nos processos de intervenção política na transformação do 

capitalismo. Essas formulações, mais gerais e abstratas, propiciam o entendimento de 

como as relações econômicas, e em consequência, as possibilidades de desenvolvimento, 

são condicionadas e assentadas em relações de poder entre atores socioeconômicos.  

 As transformações ocorridas no capitalismo a partir dos efeitos da globalização 

lançaram novos desafios teóricos para a compreensão de como as atividades econômicas 

modificam os contextos regionais e locais. A proposta de RGP proporciona o 

entendimento de como os as realidades regionais são influenciadas a partir da difusão de 

empreendimentos globais em seus territórios produtivos, oportunizando possibilidades de 

desenvolvimento econômico e social a partir dos padrões de relacionamento que são 

estabelecidos. A dinâmica global-local é expressa por esse fluxo de relações econômicas 

e de poder de caráter assimétrico, que podem se modificar à medida que os atores 

socioeconômicos locais formulam suas estratégias de desenvolvimento e procuram 

realizar o upgrading econômico e social na rede global de produção correspondente.  

 É nessa dimensão que se discute a influência das redes sociopolíticas nas 

possibilidades de realização do upgrading. Essas redes potencializam as capacidades de 

direcionamento da realização do desenvolvimento regional, condensando relações 

cooperativas entre os atores socioeconômicos interessados na inserção do território na 

rede global de produção. À medida que as atividades econômicas globalmente 

referenciadas se inserem no território, os atores locais organizam redes sociopolíticas que 

potencializam (ou limitam) as possibilidades de enraizamento territorial ou strategic 

coupling de firmas globais, permitindo que o território realize o upgrading econômico e 

social e, em consequência, alcance o desenvolvimento econômico e social. 

 Nessa perspectiva se questiona como a política influencia nas trajetórias de 

desenvolvimento da indústria de construção naval nos polos navais do RJ e RS, onde 

diferentes redes sociopolíticas podem levar a resultados diferenciados na construção de 

agendas de transformação industrial, potencializando ou limitando a inserção desses 

territórios na rede global de produção da indústria naval. No próximo capítulo é 

apresentado como a indústria naval se tornou uma prioridade no Brasil em um contexto 

de formulação de uma agenda de desenvolvimento pautada no ativismo estatal e na 

descentralização regional do setor a partir de 2003. 
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Capítulo 2: A indústria de construção naval no Brasil 

2.1. Aspectos gerais da indústria de construção naval: cadeia produtiva e rede global 

de produção 

  A indústria de construção naval pode ser inserida no segmento de bens de 

produção que atende a demanda de mercados voltados para o comércio marítimo de longo 

curso, cabotagem ou navegação interior (porta-contêineres, graneleiros, cargueiros, 

barcaças fluviais ou navios tanque), da indústria de petróleo e gás offshore (plataformas, 

sondas, petroleiros e gaseiros), de apoio portuário e marítimo (rebocadores e supplies), 

de embarcações de luxo (iates, lanchas e cruzeiros), de Defesa (embarcações militares), 

dentre outras (Pasin, 2002; Sebrae, 2008; Jesus; Silva, 2017; Sinaval, 2018). 

 A cadeia produtiva do setor se organiza da seguinte maneira: à montante estão 

inseridos os insumos básicos necessários para a produção, como o aço, produtos de 

madeira, máquinas, equipamentos e os insumos específicos para a construção naval, as 

navipeças. O elo central é onde ocorre a montagem, produção e reparo das embarcações, 

mediadas por fatores de produção, como: trabalho, gestão organizacional, capital e 

logística, além de outros fatores como pesquisa, tecnologia e financiamento. À jusante da 

cadeia os armadores recebem as embarcações a fim de fazerem seus diversos usos, tais 

como: transporte, defesa e offshore. A indústria naval é intensiva em mão de obra, 

mobilizando grandes contingentes de trabalhadores, com ciclos de obras que duram entre 

1 e 2 anos para navios de grande porte. A competitividade dos estaleiros engloba aspectos 

como o tempo de entrega de embarcações, custo da mão de obra e inovação tecnológica 

(Dores; Lage; Processi, 2012). Abaixo, a Figura 1 demonstra a organização dessa cadeia 

produtiva. 
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Figura 1- Cadeia produtiva da indústria naval 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Gordon; Steidl, 2019; Firjan, 2015; Sebrae, 2008 

 Até a década de 1950, os construtores navais integravam verticalmente as etapas 

de projeto e produção, sendo que o Estado costumava contemplar a maioria dessas etapas, 

incorporando as suas políticas domésticas de defesa e navegação, com a Europa liderando 

o mercado de construção naval até então. A partir da década de 1960, o Japão passou a 

liderar a produção global de embarcações, impulsionado por uma relação profícua entre 

o projeto de industrialização do Estado japonês e as necessidades de acumulação 

capitalista de grupos econômicos domésticos (Cf. Evans, 2004), onde o fortalecimento da 

marinha mercante japonesa respondia a necessidade de uma indústria naval nacional. 

Nesse sentido, o Estado japonês fornecia as bases financeiras dos projetos de construção 

naval com foco na inovação tecnológica, ao passo que os grupos econômicos mantinham 

a propriedade dos estaleiros e assumiam os projetos de transformação industrial 

formulados em conjunto com a burocracia japonesa (Kubota, 2014; OECD, 2016).  

 A partir de 1980, o setor se organizou de forma mais fragmentada, com estaleiros 

asiáticos modulares construindo cascos e os montando separadamente em blocos, 

envolvendo processos de terceirização produtiva de algumas etapas da montagem da 

embarcação organizadas globalmente (Cf. Henderson; et al, 2011). Com a queda da 

demanda por navios a partir da década de 1990, os estaleiros sul-coreanos aproveitaram 

a janela de oportunidade e se consolidaram sua parcela de mercado, construindo 
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embarcações comerciais de grande porte a preços baixos (Gereffi; et al, 2013). Os 

estaleiros sul-coreanos passaram a priorizar as exportações de embarcações, com uma 

política de subsidio público por parte do estado e de integração de fornecedores externos, 

fortalecendo uma perspectiva de organização do setor a partir da constituição de redes 

globais produção (Cf. Coe; et al, 2004). Já a partir dos anos 2000, a China ascende como 

o maior produtor global de navios, competindo com a Coreia do Sul e Japão, 

beneficiando-se da demanda internacional crescente em direção a centros com baixos 

custos de produção. A estratégia de desenvolvimento da China parte da tentativa de 

internalizar a maior parte das etapas de produção referentes à indústria naval com a 

coordenação do Estado chinês no setor, vinculada às estratégias de fortalecimento da 

marinha mercante nacional, ao mesmo tempo que busca aumentar a participação da 

indústria naval nas exportações de embarcações, ocupando uma melhor posição na rede 

global de produção (Kubota, 2014).  

 A organização da cadeia produtiva da indústria naval envolve diferentes atores em 

três fases principais: pré-produção, produção e pós-produção. Na primeira está incluída o 

projeto e o design da embarcação. Na segunda está a montagem e a construção do casco, 

incluindo componentes próprios para sua construção estrutural (aço e derivados), tanto o 

sistema de plataforma (painel elétrico, propulsão, sistemas auxiliares), quanto o sistema 

de missão, dependentes do tipo de embarcação (armamento ou tubos de perfuração de 

poços de petróleo, por exemplo). E na última o reparo e a manutenção da embarcação 

construída. De acordo com Gereffi; et al (2013), as instituições principais que a cadeia 

global de valor se apoia são aquelas de pesquisa, qualificação, governo, políticas e 

regulatórias. Além disso, serviços de suporte produtivo também são elementos 

importantes, como o planejamento de produção e suprimento de materiais.   
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Figura 2- Cadeia de Valor da indústria de construção naval 

 

Fonte: Gereffi; et al, 2013 

 A primeira etapa de projeto se refere à concepção e aos objetivos que o armador 

da embarcação busca realizar. Nesta, o arquiteto naval elabora e apresenta a proposta de 

embarcação conforme as especificidades necessárias, procurando desenvolver um 

conjunto de soluções que se ajustam a viabilidade do projeto onde várias opções deste 

são apresentadas ao armador. O projeto preliminar envolve a etapa de planejamento que 

abrange os equipamentos, o desenho geral do casco, os espaços para tripulação e 

passageiros, permitindo uma análise prévia. Posteriormente, na fase do contrato são 

decididas as soluções apresentadas na fase de concepção, definidos os custos de produção 

e os fornecedores para a construção. A última fase, que contempla o detalhamento, - já 

incluindo a construção propriamente dita da embarcação - abrange a forma de integração 

dos blocos, componentes e construção do casco.54 

 
54 Os componentes da embarcação são divididos entre o casco, os sistemas de plataforma, os sistemas de 

missão, os equipamentos e mobiliário. O casco é a estrutura principal da embarcação, formando o seu 

“esqueleto”. Os sistemas de plataforma são compostos por motores, peças de propulsão, eixos, hélices e 

lemes. Os sistemas de missão são constituídos por utensílios de navegação e comunicação. Os 

equipamentos e mobiliário reúnem as áreas de compartilhamento de tripulação (Gereffi; et al, 2013). 
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 A distribuição de componentes realiza a mediação entre os fabricantes de produtos 

intermediários e a etapa de integração de sistemas. Gereffi; et al. (2013) demonstram que 

existem dois tipos de fornecedores que distribuem os componentes. Os primeiros são 

firmas regionais ou nacionais que buscam se especializar neste elo da cadeia, realizando 

até mesmo algumas etapas produtivas, como a combinação de componentes mecânicos e 

elétricos. O segundo tipo é referente aos fornecedores de multinacionais, os fabricantes 

mais reconhecidos possuem redes de fornecimento próprias ou exclusivas, geralmente 

localizadas no mercado doméstico, mas também realizam acordos com distribuidores 

globais a fim de expandir sua rede.55 

 Paralelamente ao processo de concepção e construção da embarcação ocorrem 

atividades relacionadas ao suporte de serviços produtivos. Um deles é o planejamento e 

suprimento de materiais, que tem como objetivo selecionar os fornecedores de peças, 

equipamentos e materiais da embarcação, etapa em que ocorre a coordenação entre os 

responsáveis pelo projeto e pelas compras. Os primeiros definem quais os materiais 

necessários e os segundos reúnem essas informações e realizam a contratação de 

fornecedores. A outra atividade é aquela relacionada ao planejamento e engenharia de 

produção contemplando as fases de  projeto, produção e integração. Essa etapa garante a 

logística e o cronograma das etapas produtivas, organizando a montagem e a sub-

montagem, avaliando e reavaliando o projeto e acompanhando o andamento da 

construção. Essa etapa pode ser realizada tanto por empresas especializadas contratadas 

pelos estaleiros ou mesmo pelos profissionais do quadro de funcionários destes.  

 Ainda de acordo com Gereffi; et al, (2013), as instituições que organizam 

socialmente as redes globais de produção da indústria naval envolvem a presença de 

outros atores essenciais na realização da produção e distribuição de embarcações. As 

instituições de pesquisa, tais como universidades e centros de pesquisa fornecem as 

possibilidades de inovação e tecnologia para a construção de embarcações ou de novos 

 
55 A montagem e a integração são definidas em três partes: montagem de blocos do casco, equipamento e 

integração de sistemas. A primeira congrega a pintura anticorrosiva dos blocos pré-montados e a sua 

posterior soldagem que juntos formam o casco da embarcação. A equipagem é a etapa de montagem que 

insere os equipamentos superestruturais da embarcação, como tubulações, máquinas, equipamentos de 

convés, encanamento, dentre outros. A integração de sistemas compreende a interligação dos sistemas de 

plataforma e de missões, permitindo o funcionamento cruzado desses sistemas. Os serviços de pós-

produção fazem parte de manutenção e reparo da embarcação, que garantem o seu controle e qualidade. 

Esse serviço tem se especializado ao longo das últimas décadas, podendo ser realizada por firmas 

específicas. Além do reparo, o treinamento técnico envolve o aprendizado da tripulação que operará a 

embarcação, dependendo de seus objetivos variando os sistemas a serem manipulados e operacionalizados 

(Gereffi; et al, 2013).  
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modelos produtivos que reduzem custos e aumentam a eficiência. As instituições de 

educação e qualificação auxiliam no aprendizado na formação técnica da força de 

trabalho, além de atualizar os processos inovativos que influenciam na produtividade. As 

instituições de governo são, principalmente, agencias vinculadas à organização do setor 

naval nacionalmente, buscando conferir os objetivos da indústria naval em consonância 

com as propostas governamentais. As instituições de políticas e regulações procuram 

estabelecer o ambiente econômico e institucional para o setor naval, como por exemplo, 

as tributações e políticas de conteúdo local. 

2.2. A indústria naval no mundo entre 2003 e 2014 

 Desde a primeira década dos anos 2000 a produção de navios tem se concentrado 

na China, no Japão e na Coreia do Sul. 56  Cerca de 80% dos navios produzidos 

mundialmente (em CGT)57 estão localizados nesses países, liderando a produção de porta-

containers, navios tanque e embarcações voltadas para a extração de petróleo e gás 

(Kubota, 2014).  

 No Japão, a indústria naval se caracteriza pelo desenvolvimento de inovações 

tecnológicas, apresentando um mercado de embarcações de alto valor agregado, “como 

os graneleiros de grande escala, os porta-contêineres de grande porte e alta velocidade, e 

os technosuperliners, que só são viáveis de operar em hub ports”58 (Kubota, 2014, p. 273). 

Por possuir a maior marinha mercante do mundo, sua rede de produção nacional é 

bastante integrada, com forte articulação entre estaleiros, armadores e navipeças, inserida 

em um cluster marítimo mais amplo de atividades a montante e a jusante que contribuem 

para a produção econômica e o nível da utilização de mão de obra local. A maior parte 

das encomendas é direcionada para o mercado doméstico – em 2011, 86% dos navios 

encomendados por armadores japoneses foram construídos no país e 95% dos 

componentes marítimos utilizados na construção naval também eram provenientes do 

mercado interno (Kubota, 2014; OCDE, 2016). 

 
56 Importante também salientar o papel exercido por Cingapura na construção naval, principalmente na 

construção de plataformas de produção e extração de petróleo e derivados (O Petróleo, 2017).  
57 A tonelagem bruta compensada, ou no inglês, compensated gross tonnage (CGT), é uma unidade de 

medida com a função de servir como padrão global de medição da  produção de navios mercantes (OECD, 

2007). 
58 Um Hub Port consiste em um porto concentrador de cargas e de linhas de navegação. O termo decorre 

das estratégias de aumentar o tamanho dos navios, concentrar rotas e reduzir o número de escalas adotadas 

pelas principais companhias marítimas, notadamente a partir dos anos noventa. Ver 

https://portogente.com.br/portopedia/73181-hub-port-porto-concentrador  

 

https://portogente.com.br/portopedia/73181-hub-port-porto-concentrador
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 O país conta com cerca de 50 estaleiros, divididos entre sete grupos econômicos 

– nomeadamente os keiretsu -59principais que atuam como conglomerados: Mitsubishi, 

Ishikawajima, Hitachi, Kawasaki, Sumitomo, Mitsui e NKK, que também participam de 

empreendimentos como aviação, metalurgia, energia e infraestrutura. Todos esses grupos 

possuem centros específicos de tecnologia com forte ênfase em P&D, envolvendo 

atividades tecnológicas em mecatrônica, eletrônica, dinâmica de fluidos, tecnologias de 

sistemas, concentradas nas regiões de Chugoku, Kyushu e Shikoku. Em 2012, o Japão 

representava cerca de 14,5% das encomendas globais da indústria, representando uma 

tendencia de queda – em 2004, o país representava cerca de 28%. A maior parte dessas 

encomendas foram de navios graneleiros, indicando a especialização nesse tipo de 

embarcação (Kubota, 2013; OECD, 2016).  

 A Coreia do Sul desenvolveu sua indústria naval a partir da formação de grandes 

conglomerados econômicos – os chaebols - 60  que integravam o setor naval em seu 

portfólio, voltada para o mercado externo e baseada em exigências e requisitos de 

eficiência global. A liderança do setor naval na década de 1990 veio acompanhada da 

modernização dos estaleiros como unidades de produção, no uso intensivo de tecnologia 

e na especialização em navios de grande porte. Os estaleiros principais contam com uma 

concentração e volume de capital dos grandes conglomerados, facilitando os 

investimentos de grande porte. Elas apresentam elevados gastos em P&D, utilizam 

intensamente inovações na produção e no acabamento, têm altos índices de automação e 

modernas técnicas de gestão e produção (Kubota, 2013). 

 O país contou com os cinco maiores estaleiros do mundo em termos do valor 

gerado na produção e fabricação de embarcações na segunda década dos anos 2000. 

Foram eles: Hyundai, Daewoo, Samsung, STX e Hyunday Mipo Dockyard. Outros 

estaleiros como: Sung Dong, Hanjin, Dae Sun, SHINAsb também mantiveram relativa 

importância no país. Em termos de gestão da produção, a indústria naval sul-coreana 

investiu em treinamento e educação de sua mão de obra, na construção de um cronograma 

dinâmico para todo o projeto do navio, permitindo que boa parte da embarcação fosse 

 
59 Castells (2020) discorre sobre a formação do keiretsu  enquanto “redes verticais construídas ao redor de 

uma grande empresa industrial especializada, incluindo centenas e até milhares de fornecedores e suas 

subsidiárias conexas” (p. 240).  
60 Ainda a partir da descrição de Castells (2020), os chaebols, “embora historicamente inspiradas pelas 

zaibatsu japonesas, são muitos mais hierárquicas. Sua tendencia mais distintiva é que todas as empresas da 

rede são controladas por uma holding central, possuída por uma pessoa e sua família. Além disso, a holding 

central é financiada por bancos do governo e companhias trading sob controle governamental. A família 

fundadora mantem controle rígido, indicando membros familiares, conhecidos da região e amigos íntimos 

para os altos cargos administrativos de toda a chaebol” (p. 241).    
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construída fora do canteiro de obras – dique ou carreira - a partir da edificação de pré-

blocos cada vez maiores (Kubota, 2013; OECD, 2015).  

 A indústria naval coreana é quase que exclusivamente orientada para a política de 

exportações de embarcações. Entre 1990 e 2007, a parcela de novos pedidos destinados 

à exportação foi muito próxima de 100%. Os principais estaleiros concentraram-se em 

embarcações de alto valor agregado, enquanto os pequenos e médios estaleiros 

construíram embarcações pequenas e costeiras. Juntos, os estaleiros coreanos produziram 

uma grande variedade de tipos de navios, embora houvesse uma grande participação em 

“mega navios”, como navios porta-contêineres, petroleiros e navios-tanque de Gás 

Natural Liquefeito (GNL). Em termos de investimento em P&D, os estaleiros sul-

coreanos aumentaram em 74% o montante destinado ao investimento nesta modalidade 

entre 2005 e 2011, com cerca de 2% do valor agregado em atividades de P&D em 2009. 

Esses números apresentam uma preocupação em investir no processo produtivo de 

montagem da embarcação, diferentemente da estratégia do Japão que priorizou a  

inovação em produtos específicos (OECD, 2015). 

 Por fim, a China arrancou para a primeira posição em número de embarcações em 

carteira a partir da segunda década dos anos 2000. As encomendas do setor provém do 

próprio mercado interno, em especial, vinculadas às estratégias de política industriais do 

país em desenvolver sua marinha mercante nacional, pleiteando tornar-se autossuficiente. 

Todavia, os estaleiros chineses também mantem encomendas internacionais, 

principalmente a partir de países como Alemanha e Cingapura. O Estado chinês mantem 

forte presença na condução econômica do setor, principalmente em isenção de tarifas de 

importação e na regulação de parcerias tecnológicas internacionais, na figura de joint-

ventures - principalmente com grupos econômicos sul-coreanos e japoneses. Os 

principais conglomerados de estaleiros no país provém de empreendimentos estatais, caso 

da China State Shipbuilding Corporation (CSSC) que detinha estaleiros na região de 

Shanghai; e a China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) localizado na região de 

Dalian (Kubota, 2014). 

 Com relação a outros países, destaca-se os EUA, com uma forte presença do 

estado na regulação do seu transporte marítimo e construção naval, contando com cerca 

de seis grandes estaleiros voltados para as demandas de embarcações militares e do 
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transporte de cabotagem, estes últimos protegidos pelo Jones Act. 61  Na Europa, a 

Noruega lidera a produção mundial de navios de apoio marítimo – cerca de 25% do 

mercado internacional -, contando com o conglomerado da STX Europe, além de 

desenvolver engenharia e design de alto padrão exportado para outros estaleiros no 

mundo; a Alemanha se mantem como uma das maiores produtoras de navipeças, tendo 

na Ásia seu principal mercado; a Itália lidera a produção de iates de luxo e cruzeiros, 

tendo na Ficantieri seu principal grupo econômico de indústria naval. Também cabe 

menção a Cingapura como um dos principais players na produção de plataformas de 

petróleo, navipeças e reparo naval, tendo como principais estaleiros aqueles pertencentes 

ao grupo Keppel Fels e Jurong Shipyard (Kubota, 2013). 

 Nas análises sobre a organização do setor com base no paradigma das 

cadeias/redes destaca-se o trabalho de Gordon e Steidl (2019) sobre valor agregado 

gerado. 62  Segundo os autores, a liderança em diferentes tipos de construção de 

embarcações impacta na organização dos fornecedores de cada rede de produção. A 

variação das principais economias em construção naval entre 2005 e 2015 aponta que a 

maioria das economias líderes no setor captura cerca de 20% da produção doméstica do 

valor final das embarcações (inclusive o Brasil),63 sendo que a China lidera nesse quesito 

com cerca de 30%, seguida pelo Japão e pela Noruega. Desagregando o valor gerado 

domesticamente (produzido na fabricação do navio e insumos de fornecedores) e 

internacionalmente, os autores demonstram que a China, a União Europeia e o Japão, em 

2015, mantinham uma alta parcela do valor produzido domesticamente, sendo que a 

China aumentou sua participação nesse segmento entre 2005 e 2015 com os demais 

diminuindo. A Coreia do Sul manteve uma taxa de 65% gerada internamente em 2015, 

com decréscimo desde 2005. O Brasil apresentou uma alta taxa de valor agregado por 

insumos produzidos domesticamente, cerca de 40%, enquanto 30% do valor agregado foi 

estrangeira em 2015. A ausência de dados anteriores não permite uma comparação no 

caso brasileiro.  

 
61 O Jones Act, lei de 1920 que garante que o transporte de cabotagem pela costa americana seja realizado 

por embarcações construídas no país, de propriedade de armadores locais e tripuladas por americanos, 

promovendo a manutenção da base industrial marítima dos EUA (Oliveira, 2019).  
62 A base de dados utilizada pelos autores é o “Trade in Value Added” (TiVA), desenvolvido pela OECD, 

permitindo uma análise da geração de valor agregado setorial e dos padrões internacionais de fornecimento 

ao longo do tempo e das economias (Gordon; Steidl, 2019).  
63 Importante salientar que esse estudo de Gordon e Steidl (2019) não apresenta os dados do Brasil em 2005, 

apenas em 2015, impossibilitando compreender de forma mais geral a trajetória do país.  
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 Comparando globalmente, os estudos de Gordon e Steidl (2019) indicam que a 

China aumentou a sua parcela de valor agregado produzida globalmente de 9% em 2005 

para 24% em 2015, a Coreia do Sul manteve números estáveis passando de 14% para 

13%, e o Japão diminuiu sua participação de 13% para 8%, com a União Europeia 

seguindo a mesma trajetória passando de 18% para 10%. A conclusão dos autores sugere 

que a indústria de construção naval tem se dirigido cada vez mais a uma dispersão 

produtiva, confirmando o paradigma das Cadeias Globais de Valor. A análise dos dados 

da produção de valor agregado ao produto final demostra que na indústria naval a maior 

parte do valor gerado está concentrado nos produtos intermediários (em especial, as 

navipeças). Em termos das características dos players globais, a China é autossuficiente, 

internalizando a sua cadeia de fornecedores, seguida pelo Japão e a União Europeia, 

enquanto a Coreia do Sul constrói sua inserção na cadeia global de forma mais integrada, 

utilizando mais insumos intermediários provenientes de mercados externos e integrados 

aos seus estaleiros. 

 A importância do Brasil na produção global de embarcações cresceu 

substancialmente entre 2003 e 2014. Relatórios do Sinaval (2014) mostram que o Brasil 

alcançou a 6ª posição na quantidade de embarcações encomendadas em seus estaleiros, 

tendo em vista que na década de 1990 não se construiu nenhuma embarcação de grande 

porte (Goulart Filho, 2010b). A participação brasileira no mercado offshore impulsionou 

a demanda por embarcações nesse segmento, amplificada pela descoberta dos campos do 

pré-sal e somadas a políticas de conteúdo local que colocaram o Brasil como um elo 

relevante da produção da cadeia, em especial, na produção de plataformas de produção, 

petroleiros e navios de apoio marítimo. Uma das fontes de dados para observar o papel 

do Brasil na rede global de produção da indústria naval é o relatório de atividades de 

estaleiros estrangeiros situados no Brasil. 

 A Keppel Corporation64 veio se instalar no Brasil em 2000, a partir da compra do 

antigo estaleiro Verolme, em Angra dos Reis (RJ), renomeando o de BrasFels e sendo 

controlado pela subsidiaria Keppel Fels. Em 2010, o grupo construiu um outro estaleiro, 

em Itajai (SC), o Keppel Sigmarine Brasil. O estaleiro BrasFels era o estaleiro mais 

moderno do Brasil até a inauguração do EAS, em 2008, e construiu as plataformas P-51, 

P-52, P-56, P-61, além de realizar a integração de módulos de FPSOs, dentre elas, a P-57 

 
64 A Keppel é um grupo econômico de Cingapura, atuando como um conglomerado voltados para as 

atividades de construção naval e offshore, energia, desenvolvimento urbano, meio ambiente e conectividade. 

A sua subsidiaria de construção naval se chama Keppel Offshore Marine. Ver https://www.kepcorp.com/en/   

https://www.kepcorp.com/en/
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e a P-66 (Sinaval, 2007, 2009, 2014). Já o Keppel Sigmarine construiu seis rebocadores, 

entregues em 2015, além de uma modernização do estaleiro ocorrida no mesmo ano (Pires, 

2014; Portos e Navios, 2015). 

 A análise do relatório anual de 2009 do grupo Keppel Corporation mostra que o 

grupo encarava o Brasil com potencial para as operações do grupo, principalmente, por 

causa do pré-sal. Todavia, também apresentava que o retorno dos investimentos no Brasil 

era de baixa intensidade, gerando uma menor margem de lucro para o grupo (Keppel 

Corporation, 2009). O relatório de 2010 reforça o Brasil como um dos destinos dos 

investimentos da corporação, ao lado da região do Mar Cáspio e das Filipinas. Ele 

também detalha as conquistas de licitações da Petrobras durante o ano, citando membros 

da elite política como o então presidente Lula e o então governador do Rio de Janeiro, 

Sergio Cabral (Keppel Corporation, 2010).65  

 De forma geral, o Brasil apresentava uma oportunidade para a Keppel em 

aproveitar os altos investimentos realizados pela Petrobras com garantias de contratos 

pela lei de conteúdo local. A Keppel permitia o uso das tecnologias desenvolvidas em 

seus centros tecnológicos concentrados em Singapura nas construções e encomendas no 

BrasFels e no Keppel Sigmarine. Todavia, não se observou parcerias com grupos 

nacionais na figura das joint-ventures ou mecanismos parecidos. Em 2014, a receita da 

Keppel no Brasil era a 4º maior – cerca de $1,846 milhões ou cerca de 14% - de seus 

empreendimentos por estado-nação, atrás de Cingapura ($3,941 milhões), EUA ($ 2,745 

milhões) e Europa ($ 1,872 milhões) (Keppel Corporation, 2014). Esses dados 

demonstram que o Brasil era um importante mercado para a firma, porém voltada somente 

para a etapa de montagem de embarcações, sem grandes investimentos em etapas de 

maior valor agregado na rede global de produção global do setor. 

 
65 No relatório de 2011, o CEO da Keppel Corporation, Choo Chiau Beng responde sobre as condições em 

que a  firma  enfrenta ao construir embarcações no Brasil, segundo ele “O Brasil foi por muitos anos um 

mercado fechado. Suas leis são estruturadas de forma que o custo da mão de obra seja alto, e há vários 

níveis de impostos, como imposto municipal, imposto estadual e imposto federal ao longo da cadeia de 

abastecimento. Além disso, existem diferentes custos sociais que devem ser levados em consideração. Os 

sindicatos de trabalhadores no Brasil são poderosos. Existem também muitos fatores na cadeia de 

abastecimento que são difíceis de controlar e gerenciar. As restrições são reais. Há falta de pessoal, falta 

de estaleiros offshore comprovados e falta de várias cadeias de abastecimento (...) Por isso, estamos 

cautelosamente otimistas e nossa estratégia é não exagerar no Brasil (Keppel Corporation, 2011, p. 13). 

(Brazil has for many years been a closed market. Its laws are structured such that labour cost is high, and 

there are various layers of taxes such as municipal tax, state tax and federal tax along the supply chain. In 

addition, there are different social costs that have to be taken into account. Labour unions in Brazil are 

powerful. There are also many factors in the supply chain that are difficult to control and manage. The 

constraints are real. There is a shortage of people, shortage of proven offshore yards, and shortage of various 

supply chains (…) Hence, we are cautiously optimistic and our strategy is not to overdo things in Brazil).  
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  Outro grupo econômico de capital internacional que apresenta análises sobre o 

Brasil em seus relatórios é o grupo STX OSV,66 que teve dois estaleiros em solo brasileiro, 

no Rio de Janeiro, a STX OSV Niterói, construindo navios de apoio marítimo, e em 

Pernambuco, o VARD Promar, participando de encomendas de navios gaseiros. Em seu 

relatório do terceiro bimestre de 2010, o grupo coloca o Brasil como um importante 

mercado para suas operações devido à experiência do grupo no país – desde 2001 – , as 

oportunidades abertas pelas licitações da Petrobras e a política de conteúdo local que 

garante a demanda para as unidades industriais do grupo no país (STX, 2010).67 

 Outra modalidade desenvolvida no Brasil foi a parceria tecnológica, onde grupos 

econômicos com expertise internacional em construção naval adquiriam ações em 

estaleiros brasileiros com o objetivo de os desenvolverem tecnologicamente a partir do 

conhecimento e dos processos inovativos globais. Essa modalidade ocorreu com o EAS 

e o estaleiro sul-coreano Samsung, que durou de 2007 a 2012 (Portogente, 2007). A saída 

da firma sul-coreana se deu devido aos atrasos das obras em execução pelo estaleiro 

naquele período (Portos e Navios, 2012). Em 2013, o grupo econômico Ishikawajima-

Harima Heavy Industry (IHI) ocuparia o espaço deixado pela Samsung (Coimbra; 

Lorenzi, 2012) encerrando a parceria em 2016, no contexto da crise do setor naval e do 

encerramento de vários contratos da Petrobras e da Transpetro com o EAS (Falcão, 2016). 

Outros estaleiros também realizaram esse tipo de parceria, caso da OSX com a sul-

coreana Hyundai em 2010 (Rosas, 2010), do EBR com a japonesa Mitsui em 2013 (Gov 

RS, 2013), do ERG com a japonesa Mitsubishi em 2013 (Góes, 2016), e do EEP com a 

japonesa Kawasaki em 2012 (Portos e Navios, 2012).  

 Esses relatórios indicam que a posição do Brasil na rede global de produção esteve 

ancorada na etapa de montagem e construção das embarcações, o que mostra que as 

estratégias de mercado das firmas internacionais tenderam a manter suas atividades de 

projeto, equipamentos, pós-produção – de maior valor agregado – em outras regiões que 

compunham a rede global. A STX (2010), por exemplo, manteve essas etapas na Noruega, 

enquanto a Keppel (2009) manteve em Cingapura. As parcerias tecnológicas, apesar de 

demostrarem uma nova disposição de firmas líderes da cadeia em cooperarem com as 

firmas brasileiras após a descoberta do pré-sal em 2007, não lograram sucesso, tendo a 

 
66 A STX era um grupo econômico sul coreano que atuava no mercado de construção naval. No Brasil, ela 

assumiu o estaleiro Aker-Promar, em 2008, depois da compra do grupo norueguês Aker Yards, formando 

assim a STX OSV Niterói. Em 2013, o grupo foi vendido para o grupo Ficantieri-VARD, assumindo o 

controle do estaleiro em Niterói e em Pernambuco (Portal Naval, 2008; Alyne, 2013).  
67 Ver Apêndice A  
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maioria delas tendo sido desfeitas. 68  A fim de modificarem essa situação, os atores 

socioeconômicos interessados na indústria de construção naval no Brasil buscaram 

formular estratégias de upgrading  que recolocasse o Brasil em outro nó da rede global 

de produção.  

 Na próxima seção é apresentado o histórico da indústria de construção naval no 

Brasil, demonstrando como as estratégias de desenvolvimento do setor se desenrolaram 

ao longo do tempo histórico, desembocando em um ativismo estatal onde a Petrobras 

atuou como âncora do setor naval brasileiro.  

2.3. Histórico da indústria de construção naval no Brasil: do nacional-

desenvolvimentismo à retomada do ativismo estatal 

 A história econômica da indústria de construção naval no Brasil pode ser dividida 

em cinco ciclos históricos principais: o primeiro é expresso pelo período “pré-histórico” 

da indústria de naval brasileira (1850-1930), caracterizada pelos empreendimentos do 

Barão de Mauá no Estaleiro da Ponta D’ Areia em Niterói (RJ) e do Arsenal de Marinha 

de Corte na cidade do Rio de Janeiro (RJ). O segundo é definido pelo período de 

consolidação de um mercado de construção naval no Brasil e de um arcabouço 

institucional de regulação do setor (1930-1969), destacando-se a instituição da Comissão 

de Marinha Mercante (CMM) e da criação do Fundo de Marinha Mercante (FMM). O 

terceiro período marca a expansão da construção naval no Brasil (1969-1979) com a 

transformação da CMM na Superintendência Nacional da Marinha Mercante 

(SUNAMAM) em um período em que o Brasil ocupou o 2º lugar na quantidade de 

embarcações produzidas no mundo em 1973. O quarto período representa a crise 

prolongada do setor (1980-1998), aprofundada pelos programas de desestatização das 

companhias de navegação nacional e da liberalização do transporte marítimo de longo 

curso, culminando com a quase extinção da indústria naval brasileira. Por fim, o quinto 

período é identificado pela retomada das atividades do setor naval (1998-2014), 

capitaneadas pela Petrobras e por um ativismo estatal expresso pela instituição do 

PROMINP (Pasin, 2002; Goularti Filho, 2014a, 2014b; Barat; Campos Neto; De Paula, 

2014). 

 
68 Algumas parcerias tecnológicas caso da Samsung no EAS e da Kawasaki no EEP se encerraram devido 

ao atraso na entrega das encomendas e por indefinições nos contratos estabelecidos entre os acionistas de 

cada empreendimento. Outras parcerias se encerraram por processos de falência, caso da Hyundai na OSX 

(Nery, 2014).  
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 O primeiro ciclo (1850-1930) da construção naval brasileira representa a trajetória 

e vocação do setor naval na Baía de Guanabara já no século XIX, em especial, no Rio de 

Janeiro (RJ) e em Niterói (RJ). No período que passa desde o Império à formação do 

Estado Novo, a indústria naval brasileira remonta ao estaleiro da Marinha Mercante de 

Corte, responsável pela construção de 46 navios entre 1827 e 1890, destacando-se as 

principais embarcações militares da armada brasileira (encouraçados e cruzadores) - 

dentre eles, o cruzador Tamandaré, a maior embarcação construída no Brasil até 1960 - e 

pequenas embarcações. Outro empreendimento importante deste período foi o Estaleiro 

Ponta D’ Areia, em Niterói (RJ), de propriedade de Irineu Evangelista de Souza, o Barão 

de Mauá, construindo cerca de 72 embarcações entre 1846 e 1886. Outros estaleiros 

surgiriam nesse período, caso do Estaleiro Só, em Porto Alegre (RS), fundado em 1850 e 

de outros empreendimentos no RJ, como o Estaleiro Caneco de 1886, a reabertura do 

Estaleiro Ponta D’ Areia, batizado de Estaleiro Mauá em 1907, e o Estaleiro Emaq, em 

1914 (Goularti Filho, 2011). 

 O segundo ciclo (1930-1969) já apresenta uma preocupação da transformação da 

indústria naval enquanto prioridade de uma política industrial de estado, impulsionada 

pela necessidade de fortalecimento da marinha mercante nacional em contexto do modelo 

de desenvolvimento pautado na substituição de importações. Em 1941, durante o primeiro 

governo de Getúlio Vargas (1930-1945), é criada a CMM com o objetivo de definir bases 

e diretrizes institucionais nacionais para a marinha mercante brasileira, porém sem 

estabelecer uma vinculação entre as demandas desse setor e a indústria naval brasileira.69 

É a partir de 1958, no governo de Juscelino Kubitchek (1955-1960) ao promover o Plano 

de Metas, baseado no nacional-desenvolvimentismo, que a indústria naval brasileira passa 

a figurar como uma prioridade de fato com a criação de mecanismos de financiamento 

para os estaleiros nacionais e de núcleos de caráter técnico-cientifico na formulação de 

políticas para o setor. Nesse sentido, é criado o Grupo Executivo da Indústria da 

Construção Naval (GEICON) com a incumbência de direcionar e realizar as metas 11 

(Marinha Mercante)70 e 28 (Construção Naval).71 Com relação às políticas adotadas, 

 
69 Dentre essas diretrizes, destacam-se a  centralização de suas funções na normatização das tabelas de 

tráfegos, na definição das linhas, nas subvenções e na autorização para importar materiais, sem fazer 

referência à construção naval” (Goularti Filho, 2010b).  
70 A meta 11 previa reorientar a renovação das frotas mercantes de firmas domésticas, caso da Petrobras, 

da Vale, CSN e Lyod Brasileiro, para estaleiros nacionais, criando as condições de uma demanda de longo 

prazo para o setor naval (Goularti Filho, 2010b).  
71 A meta 23 indicava a necessidade de fortalecimento financeiro para a indústria de construção naval para 

atingir as metas indicadas na meta 11 (Goularti Filho, 2010b).   
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destacam-se o Fundo de Marinha Mercante (FMM), 72  em 1959, com o objetivo de 

fornecer um fundo de natureza contábil que financiasse as atividades de construção naval 

e permitisse a vinculação da marinha mercante com a construção naval nacional, a partir 

do estabelecimento da Taxa de Renovação da Marinha Mercante (TRMM).73 Junto a estas 

decisões de cunho institucional foi privilegiada a aliança com o capital estrangeiro 

enquanto eixo de desenvolvimento econômico para o setor naval. As chegadas do 

estaleiro holandês Verolme, para operar em Angra dos Reis (RJ), e do estaleiro japonês 

Ishibrás, instalado na cidade do Rio de Janeiro (RJ), representaram as firmas que atuariam 

como “pontas de lança” tecnológicas para o setor naval brasileiro (Goularti Filho, 2010b). 

 O terceiro ciclo (1969-1979) da indústria de construção naval expandiu as 

atividades do setor, ampliando os investimentos com o objetivo de nacionalizar as 

embarcações que realizavam o transporte de longo curso no Brasil, prevendo inverter o 

déficit na balança de pagamentos brasileiras (Barat; Campos Neto; De Paula, 2014). Nos 

marcos do regime militar, a decisão principal foi substituir o CMM pela SUNAMAM,74 

em 1969, centralizando a política industrial no seu entorno, gerindo o FMM e 

fortalecendo a relação simbiótica entre navegação nacional e construção naval no Brasil. 

Nesse período, as políticas foram definidas nos marcos do I Plano da Construção Naval 

(PCN) (1971-1975) que destinava mais recursos à indústria naval – prevendo a 

contratação de cerca de 2 milhões de TPBs75 - e aumentava as demandas por embarcações 

voltadas para o transporte marítimo e de cabotagem, com forte proteção ao mercado 

nacional e objetivando aumentar a bandeira brasileira nas embarcações atuantes no país. 

O sucesso do I PCN impulsionou a realização do II PCN (1976-1981), prevendo 

investimento na ordem de 3,3 bilhões de dólares e contratando 5.300.000 TPBs. Esse 

plano já previa a internacionalização da indústria naval brasileira, pretendendo aumentar 

 
72 Os recursos que compunham o FMM era provenientes do (TRMM) arrecadada pelas empresas navegação 

estrangeiras, pelas de propriedade da União e pelos armadores nacionais que operem navios estrangeiros 

afretados; 32% da receita da taxa de despacho aduaneiro e de outras dotações orçamentárias atribuídas pela 

União (Goularti Filho, 2010b).  
73 O TRMM correspondia a 5% do valor do frete gerado na importação (Barat; Campos Neto; De Paula, 

2014).  
74 A SUNAMAM representava prioridades da expandir a construção naval a partir da “proteção à navegação 

nacional, apoio aos armadores nacionais e estímulo à indústria da construção naval” (Goularti Filho, 2010b, 

p. 454). 
75 Tonelada por Porte Bruto (TPB) é a soma de todos os pesos variáveis que um navio é capaz de embarcar 

em segurança. Na prática, mede a capacidade comercial dos navios, pelo peso que são capazes de 

transportar, o que dá também uma ideia do seu tamanho. É constituído pelo somatório dos pesos do 

combustível, água, mantimentos, consumíveis, tripulantes, passageiros, bagagens e carga embarcados. O 

porte é normalmente expresso em toneladas, frequentemente referidas como ‘toneladas de peso morto’ 

(tdw). Ver https://transportemaritimoglobal.files.wordpress.com/2014/03/dimensoes-de-navios_porte-

arqueacao-deslocamento1.pdf  

https://transportemaritimoglobal.files.wordpress.com/2014/03/dimensoes-de-navios_porte-arqueacao-deslocamento1.pdf
https://transportemaritimoglobal.files.wordpress.com/2014/03/dimensoes-de-navios_porte-arqueacao-deslocamento1.pdf
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a fatia de exportações dos estaleiros nacionais. Todavia, a crise fiscal do estado brasileiro, 

a partir da década de 1980, levou ao asfixiamento dos canais de financiamento da 

indústria de construção naval brasileira, induzindo ao atraso de entregas e a falência de 

um conjunto de estaleiros, tendo como ponto de inflexão a crise da SUNAMAM,76 em 

1985, culminando com a sua extinção em 1990 (Goularti Filho, 2014b; Barat; Campos 

Neto; De Paula, 2014). 

 O quarto ciclo (1980-1998) representa a crise da indústria naval brasileira que veio 

acompanhada de uma guinada neoliberal da política econômica e industrial para a  

navegação e o transporte marítimo, pautada na liberalização do transporte de longo curso 

e de cabotagem e privatização  das companhias de navegação, encerrando a demanda fixa 

que os estaleiros mantinham. Em 1993, essa nova política levou à diminuição da presença 

da bandeira brasileira na navegação nacional com a queda da frota da marinha mercante 

em quase a metade da observada em 1986. Em 1997, foi adotado o Registro Especial 

Brasileiro (REB) que regularizou os processos de abertura do mercado marítimo, 

estabelecendo critérios de afretamento de embarcações estrangeiras e o fim da 

conferência de frete. De uma forma geral, a indústria de construção naval não se reergueu 

nesse período, chegando perto do seu fim no início dos anos 2000 (Goularti Filho, 2014a; 

Barat; Campos Neto; De Paula, 2014). 

 O último ciclo (1998-2014) marca a retomada recente da indústria de construção 

naval no Brasil, caracterizada pela reorientação da política de compras da Petrobras e 

iniciando um ciclo de investimentos na produção e exploração offshore junto aos 

estaleiros nacionais, a partir de uma nova atuação do Estado brasileiro na formulação de 

estratégias de desenvolvimento. Em 1997, a abertura do mercado offshore pela 

promulgação da Lei do Petróleo77 impulsionou a atividade de exploração de petróleo e 

gás no Brasil, gerando uma demanda crescente de embarcações. Essa nova demanda ficou 

expressa na formulação do Programa de Renovação e Ampliação da Frota de Apoio 

Marítimo (Prorefam)78 em 1999. O programa previa a contatação de navios de apoio 

marítimo a fim de auxiliar nas atividades offshore realizadas por plataformas. Em 2000, 

 
76 O escândalo da SUNAMAM foi uma sequência de eventos que culminaram em uma investigação pelo 

governo federal a fim de apurar irregularidades, onde “estimava-se que as perdas para os cofres públicos 

foram de 545 milhões de dólares. Desse total, 290 milhões de dólares eram dívidas do Estaleiro Mauá, o 

que até resultou no suicídio do seu proprietário, o empresário Paulo Ferraz” (Goularti Filho, 2014b, p. 460). 
77 A Lei do Petróleo encerrou o monopólio da Petrobras sobre a exploração e produção de petróleo e gás 

em águas brasileiras., abrindo a modalidade de partilha com outras petroleiras, inclusive estrangeiras. Outra 

medida da lei foi a criação da Agência Nacional do Petróleo (ANP) (Brasil, 1997).   
78A 1ª fase do Prorefam encomendou cerca de 19 embarcações, a um montante de 1,4 bilhões de reais 

(Campos Neto, 2014).  
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esse novo contexto propiciou a formulação do Programa Navega Brasil79 com o objetivo 

de reativar a indústria de construção naval. Todavia, o programa só estabeleceu novas 

diretrizes para o financiamento do FMM, sem indicar ou formular uma política industrial 

voltada para as potencialidades dos estaleiros nacionais em termos de demanda (Goularti 

Filho, 2014a; Pasin, 2002; Campos Neto, 2014). 

 Nesse período houve indicações de reaquecimento da indústria naval no Rio de 

Janeiro, caso da compra do antigo estaleiro Verolme pelo grupo Keppel, formando o 

BrasFels, em 2000, e da reativação do estaleiro Mauá, a partir de um joint-venture com o 

grupo Jurong, criando o Mauá-Jurong, também em 2000. Apesar desse primeiro impulso 

de retomada, um maior volume de encomendas só viria a partir de 2003 com a chegada 

de novas elites políticas à frente do Estado brasileiro. A eleição de Lula (PT) à presidência 

da república, em 2003, introduziu novas modalidades de desenvolvimento para a indústria 

de construção naval brasileira com a decisão de reorientar a política de compras da 

Petrobras para o mercado doméstico, sendo acompanhada da criação de um mecanismo 

de garantia de demanda fixa para os estaleiros nacionais. Sendo assim, foi criado o 

PROMINP, em 2003, com os objetivos de estipular uma lei de conteúdo local nos 

empreendimentos da Petrobras, formar um conselho consultivo formado por diversas 

agencias estatais, ministérios e associações empresariais, e desenvolver políticas de 

qualificação profissional para preparar a mão de obra brasileira para as encomendas que 

se avolumavam (Goularti Filho, 2014a; Campos Neto, 2014; Barat; Campos Neto; De 

Paula, 2014; Gitahy; Jesus, 2007).  

 Esse novo ativismo estatal caracterizado pelo papel do estado – tanto por via da 

Petrobras, quanto pelo direcionamento de políticas de financiamento público – permitiu 

uma coordenação dos esforços em formular uma estratégia de desenvolvimento ancorada 

no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), possibilitando priorizar o setor naval 

na agenda pública que se fortalecia. As novas políticas de compras da Petrobras e da 

Transpetro foram organizadas a partir de programas de investimento implementadas 

durante esse período. Dentre eles, destacam-se mais duas etapas (2004 e 2008) do 

 
79 Dentre as medidas previstas pelo Navega Brasil, destacavam-se o aumento da porcentagem – de 85% 

para 90% - que o FMM poderia financiar nos seus empreendimentos, a possibilidade de bancos privados 

acessarem os recursos do FMM, a diminuição da taxa de juros de 6% para 4% e o aumento do prazo de 

pagamento de 15 para 20 anos (Goularti Filho, 2014a).   
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PROREFAM,80  o Programa de Modernização e Expansão da Frota (PROMEF) 81  da 

Transpetro, destinado a aquisição de novas embarcações para a frota da Transpetro, o 

Programa Empresa Brasileira de Navegação – Petrobras (EBN),82 voltado para a criação 

de uma frota dedicada ao serviço de cabotagem para o transporte de óleo bruto e derivados 

da Petrobras e o programa de aquisição de sondas e plataformas 83  para a Petrobras 

(Campos Neto, 2014). Esses programas garantiram um conjunto de contratos para os 

estaleiros nacionais, definindo a centralidade do segmento offshore na demanda da 

indústria naval nacional.  

 Em termos de financiamento, o FMM passou por uma modificação do seu uso e 

controle, sendo gerido, a partir de 2004, pelo Conselho Diretor do Fundo de Marinha 

Mercante (CFDMM).84  O Conselho tinha o objetivo de estabelecer um conjunto de 

prioridades após analisar os pedidos elaborados e enviados pelo Departamento do Fundo 

da Marinha Mercante (DEFMM). A aprovação prévia por parte do conselho referente ao 

montante do financiamento aos empreendimentos de estaleiros brasileiros abria um 

espaço de deliberação para alguns atores socioeconômicos, em especial, de associações 

empresariais e sindicais sobre quais os projetos seriam priorizados.85  

 O Rio de Janeiro recebeu a maior parte dos investimentos por contar com o parque 

industrial mais antigo e equipado para esses objetivos. Todavia, observou-se um processo 

de desconcentração da indústria do setor naval para outras regiões sem tradição nessa 

atividade econômica, em especial, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Esse movimento de 

descentralização foi estimulado a partir das próprias iniciativas de implementação de 

políticas de desenvolvimento regional em localidades sem tradição industrial (Araújo, 

2013).    

 
80 Essas duas etapas envolveram a encomenda de 204 navios de apoio marítimo, com um investimento na 

casa de R$ 14 bilhões (Campos Neto, 2014).  
81 O PROMEF foi organizado em duas etapas, 2005 e 2008, encomendando cerca de 49 petroleiros e 

desembolsando cerca de R$ 11 bilhões (Campos Neto, 2014).  
82 O EBN realizou a encomenda de 39 embarcações, realizando cerca de R$ 4,4 bilhões (Campos Neto, 

2014).  
83 O programa de construção de plataformas envolveu a encomenda de cerca de 22 dessas, na ordem de 

R$ 54 bilhões.  
84 Criado pela lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, o Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante 

(CFDMM), é um órgão colegiado de caráter deliberativo, integrante da estrutura do Ministério dos 

Transportes, que tem a finalidade de administrar o Fundo de Marinha Mercante, (FMM), bem assim de 

acompanhar e avaliar sua aplicação. A sua composição é formada por representantes do Ministério dos 

Transportes, do Tesouro Nacional, do Ministério do Desenvolvimento, da Marinha e de associações 

sindicais patronais e de trabalhadores (Brasil, 2004). 
85 O CDFMM era composto por representantes do MT (presidência), MPOG, Marinha, MF, SINDARMA, 

SYNDARMA, CONTMAFF, SINAVAL, CNM, dentre outros (Brasil, 2004).  
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 A literatura que se debruçou sobre a retomada do setor naval pautou diretamente 

o papel do estado na retomada do setor naval. Goularti Filho (2014b) ao realizar uma 

reconstrução da história econômica da indústria naval brasileira demonstra como esse 

novo ativismo estatal representou uma nova orientação para o papel do BNDES, de 

organizador dos programas de desestatização da década de 1990 para um regulador e 

financiador da agenda de desenvolvimento. Baseada nas propostas de arranjos-políticos 

institucionais e capacidades estatais, Gomide e Pires (2014) questionam a forma como o 

Estado pôde induzir políticas públicas em consonância com o regime democrático, 

prevendo a participação da sociedade civil nos centros decisórios e de formulação de tais 

políticas. O arranjo-político-institucional seria “entendido como o conjunto de regras, 

mecanismos e processos que definem a forma particular como se coordenam atores e 

interesses na implementação de uma política pública específica” (p. 19).  

 Aplicando essa abordagem à reflexão sobre a trajetória da indústria de construção 

naval brasileira, Pires, Gomide e Amaral (2014) analisam comparativamente os arranjos 

político-institucionais de caráter burocrático-autoritário do regime militar (1964-1985) 

com o arranjo democrático do período do ressurgimento da indústria naval (1999-2014). 

Salientam a mudança do arranjo como nexo causal de uma melhora na eficiência das 

capacidades do Estado brasileiro em alcançar estratégias bem-sucedidas de 

desenvolvimento para a indústria naval. Os autores argumentam que o arranjo 

burocrático-autoritário encapsulou a relação entre Estado e elites industriais, isolando 

outros atores sociais chaves para a capacidade estatal eficiente. O arranjo democrático 

descrito pelos autores teria ampliado institucionalmente a presença de atores no controle, 

na elaboração e na aplicação dos recursos financeiros mobilizados. 

 Outros trabalhos se debruçaram sobre as dinâmicas regionais que se modificavam 

à medida que se integravam às atividades da indústria naval. Gitahy e Jesus (2007) 

discorrem sobre os efeitos no mercado de trabalho fluminense, apontando para a sua 

contribuição nas dinâmicas positivas que este apresentava. Já Jesus e Silva (2017) 

analisam como apesar das políticas de desconcentração regional implementadas nesse 

período, o Rio de Janeiro se manteve como principal polo naval brasileiro, indicando sua 

relevância no cenário nacional do setor.  

 Apesar desses trabalhos contribuírem para a análise do papel do estado na 

retomada do setor naval, demonstrando que a reorientação da sua atuação perante a 

expansão das atividades offshore se mostrou positiva para as possibilidades de 

desenvolvimento, pouco avançam na avaliação das dinâmicas de poder que se 
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estabeleceram na retomada da indústria naval. Outra questão que é pouco trabalhada se 

refere a influência das dinâmicas regionais nessas possibilidades. Os resultados das 

estratégias de desenvolvimento formuladas a partir do ativismo estatal levaram a 

reativação da indústria de construção naval no Brasil com o crescimento do emprego 

naval e o estabelecimento de novos estaleiros. Em termos dos efeitos sociais das 

estratégias de desenvolvimento, destaca-se as mudanças observadas a partir da 

composição do mercado de trabalho nas regiões principais que receberam os 

investimentos da indústria de construção naval. Em pesquisa realizada anteriormente (cf. 

Muniz, 2018), demonstra-se como os indicadores selecionados melhoraram após a 

implementação das novas políticas de desenvolvimento. Porém, indicando também certa 

heterogeneidade em uma perspectiva comparada, levantando questões de como as regiões 

que receberam esses aportes de investimento construíram suas estratégias de 

implementação. 

 A pesquisa também aponta que os resultados em indicadores como emprego, 

escolaridade e faixa salarial média, contidas na base de dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) do antigo Ministério de Trabalho e Emprego (MTE) se 

apresentaram de forma diversificada para as regiões Sudeste, Nordeste e Sul. Referentes 

aos polos navais do RJ e RS os dados apontam para a seguinte situação: o RJ passou de 

68% da participação de postos de trabalho em 2008 para 50% em 2014, à medida que o 

RS passou de pouco mais de 1% para 12% no mesmo período. Em termos de escolaridade, 

ambos os polos apresentaram uma melhora dos resultados neste quesito. A comparação 

permite observar que, apesar disso, o Rio Grande do Sul contou com uma mão de obra 

mais qualificada que a do Rio de Janeiro ao final da série histórica. Por fim, com relação 

à faixa salarial média, o Rio Grande do Sul apresentou uma variação maior, chegando ao 

final do período com uma ligeira vantagem na faixa mais alta. 86 

 Sendo assim, a literatura mais geral sobre a indústria naval no Brasil pouco 

explorou a questão dos resultados heterogêneos entre as regiões que receberam os  

investimentos da indústria naval. Mesmo aqueles que se preocuparam sobre os impactos 

em realidades regionais não aprofundaram sobre quais os atores socioeconômicos 

lideraram a integração entre as escalas nacionais e regionais, e como articularam 

estratégias de upgrading a partir das possibilidades de desenvolvimento. Nesse sentido, 

o próximo capítulo apresenta as redes sociopolíticas que se formaram nos polos navais 

 
86 Para consultar os gráficos produzidos nessa pesquisa ver o Apêndice B. 

 



58 
 

do RJ e do RS, indicando as dinâmicas de poder que influenciaram nas estratégias de 

desenvolvimento. Por fim, no capítulo 4 são apresentadas as estratégias de upgrading 

econômico e social que foram construídas pelos atores principais da indústria naval em 

cada caso, demonstrando como cada rede sociopolítica moldou as possibilidades de 

inserção global das regiões analisadas. 
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Capítulo 3: a formação das redes sociopolíticas nos polos navais do RJ e do RS  

 As transformações realizadas em cada um dos territórios do RJ e do RS mediante 

a chegada de investimentos da indústria naval pode ser interpretada a partir de uma chave 

analítica que privilegie a política. Isso significa dizer que a participação de atores 

socioeconômicos locais, a partir de diferentes interesses e pontos de vista sobre o 

desenvolvimento regional, mobilizam recursos e repertórios de caráter sociopolítico a fim 

de direcionarem a transformação industrial a seu favor (Ramalho, 2006). Essas relações 

são construídas com base em acessos assimétricos de poder, onde o alcance das 

estratégias de upgrading econômico e social (demonstradas no Capítulo 4) podem ser 

influenciadas pelas direções imputadas pelos atores participantes, conformando uma 

determinada direção nos resultados em termos de desenvolvimento. Nesse sentido, os 

esforços de cooperação entre atores socioeconômicos (globais e locais) em seu respectivo 

ambiente sociopolítico (Locke, 1995) se colocam como um fator de vantagem na 

construção das estratégias de upgrading, onde a pluralidade de redes sociopolíticas 

conformaria espaços coletivos de ação e debate (Garcia; Wolfenbuttel; Dilélio, 2014). 

 Essa abordagem permite observar como relações que são estabelecidas entre 

atores socioeconômicos extrapolam os limites da ação econômica voltada para os 

interesses mais imediatos de lucratividade (Santos, 2006, 2011). Dessa forma, os 

estaleiros que se instalaram nesses territórios enfrentaram constrangimentos para 

estabelecerem relações de cooperação com os atores locais, gerando uma complexa rede 

que envolveram associações empresariais, trabalhadores, elites políticas e instituições. 

Essa rede que contemplava a multiplicidade desses interesses se organizou mediante a 

difusão de fóruns de discussão ou debate, – onde a institucionalização desses espaços se 

define aqui como rede sociopolítica – potencializando interesses coletivos. Logo, a escala 

territorial em que essas relações se estabelecem são centrais na compreensão em como as 

trajetórias de desenvolvimento são moldadas e influenciadas pela dinâmica sociopolítica 

local (Cf. Santos, 2006; Garcia; Wolfenbuttel; Dilélio, 2014). 

 Nesse capítulo são apresentadas as redes sociopolíticas que se constituíram 

durante o período de retomada do setor de construção naval, contribuindo para a 

explicação do alcance da realização das estratégias de upgrading. As redes sociopolíticas 

manifestadas são organizadas a partir das suas qualidades enquanto espaços de 

deliberação que envolvem múltiplos atores socioeconômicos representados de forma 

coletiva. Dessa maneira, foram selecionados espaços como audiências públicas, fóruns 
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de discussão, feiras, seminários, workshops, dentre outros. Os resultados apontam que as 

redes sociopolíticas no Rio de Janeiro encontraram maiores dificuldades de realizarem a 

construção de espaços coletivos que gerassem a cooperação entre atores socioeconômicos 

diversos, sendo observados conflitos e a ausência de inserção de atores em determinados 

espaços. Já as do RS se demonstraram mais exitosas em integrarem atores 

socioeconômicos de diferentes naturezas e interesses, com espaços coletivos de 

deliberação e debate que perpassaram diversas mobilizações e participações desses atores, 

em especial, no papel da FURG enquanto liderança institucional em redes sociopolíticas 

como o APL de Rio Grande e Entorno (RS) e a RICINO.    

3.1 As redes sociopolíticas no RJ  

 A retomada da indústria de construção naval no RJ levou à reativação de alguns 

estaleiros que se encontravam desativados e a construção de novas unidades industriais, 

a fim de aproveitarem o novo ciclo de encomendas iniciado pela adoção dos programas 

de contratação, caso do PROREFAM, do PROMEF e de contratação de plataformas. A 

descoberta dos campos do pré-sal, em 2007, estimularam novas aquisições de 

embarcações para as atividades offshore, aprofundando as necessidades de novos 

estaleiros no RJ. Em termos de encomendas, o polo naval do RJ apresentou uma grande 

variedade de embarcações produzidas, reafirmando-se como principal polo naval 

nacional.  Abaixo o quadro 1 apresenta os estaleiros e suas encomendas entre 2003 e 2014.  
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Quadro 1- Estaleiros fluminenses e suas respectivas carteiras de encomendas entre 2003 

e 2014 

Estaleiros Carteira de encomendas (armadores) 

Brasfels  Casco e integração de módulos de 

plataformas e  navios-sonda  

EISA Porta-contêineres e graneleiros 

petroleiros navios de produtos 4 navios 

patrulha graneleiros e navios de apoio 

marítimo 

UTC Construção de módulos de compressão de 

plataformas e sondas  

Mauá Integração de módulos e construção de 

jaquetas para plataformas, navios de 

produtos navios-sonda  

STX Brasil Offshore (ex Aker-Promar) Navios de apoio marítimo  

Rio Nave Petroleiros, graneleiros, gaseiros e navios 

de apoio marítimo 

Aliança Navios de apoio marítimo 

Itaguaí Construção Naval (ICN) Submarinos nucleares 

OSX Integração de módulos de plataformas e  

navios-sonda, navios de apoio marítimo 

NAPROSERVICE Manutenção e reparo naval 

ETP Engenharia Navios de apoio marítimo 

SERMETAL Reparo naval 

DSN Equipemar Navios de apoio marítimo 

ENAVAL Navios de apoio marítimo e módulos para 

plataforma 

Renave/Enavi Navios de produtos e navios bunker  

São Miguel Navios de apoio marítimo e navios bunker 

Superpesa Barcaças e navios bunker 

Inhaúma Conversão de cascos em FPSOs 

Brasa Construção de módulos para FPSOs 

Fonte: Sinaval (2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2013a, 2013b, 2014).  
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 Os estaleiros de grande porte – aqueles que processam grande quantidade de aço 

e contém melhores condições estruturais em termos de espaço físico e disponibilidade de 

tecnologia – se resumiam ao Brasfels, ao EISA, ao Mauá e a OSX. As encomendas do 

Brasfels estiveram voltadas para a integração de módulos de plataforma do tipo FPSO – 

ocupando a etapa final da rede conduzida pela Keppel, onde o casco das plataformas 

encomendadas eram construídas em Singapura -, inclusive participando da construção 

das duas plataformas inteiramente produzidas em solo brasileiro, a P-51 e a P-55. O EISA 

foi o estaleiro com a maior diversidade de encomendas, fechando contratos com diversos 

armadores, caso dos petroleiros para a Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), navios 

patrulha para a Marinha do Brasil, navios de apoio marítimo para diversos armadores e 

porta-contêineres para a Log-In e a Aliança. O Mauá participou diretamente das 

encomendas do PROMEF e de plataformas, fechando contratos para a construção dos 

petroleiros para frota da Transpetro e construindo as jaquetas para a plataforma PMXL-

1,87 a primeira do tipo construída no Brasil. Por fim, a OSX, subsidiária de construção 

naval do conglomerado da EBX do empresário brasileiro Eike Batista, previa receber as 

encomendas e demandas de exploração de petróleo da subsidiaria offshore da OGX e de 

outras encomendas de integração de módulos e navios de apoio marítimo. 

 Os estaleiros de médio porte podem ser divididos entre a STX, a Renave, o Brasa, 

Aliança, UTC e Inhaúma. A STX se especializou nas construções de navios de apoio 

marítimo do programa do PROREFAM. A Renave fechou diversos contratos de reparo 

naval de embarcações. O Brasa recebeu encomendas de construção de módulos para 

FPSOs, em especial, caso das FPSO Cidade de Mangaratiba e Cidade de Ilha Bela. O 

Aliança se preocupou em construir embarcações de apoio marítimo nos marcos do EBN 

– Petrobras, afretados a partir da Companhia Brasileira de Offshore (CBO), controladora 

do estaleiro. A UTC se voltou para a construção de módulos de compressão das 

plataformas P-55, P-58, P-62 e P-63. Por fim, o Inhaúma, estaleiro arrendado diretamente 

pela Petrobras, recebeu as encomendas de conversão de casco em FPSO das plataformas 

P-74, P-75, P-76, P-77. Cabe ressaltar o ICN, um estaleiro militar voltado para a 

construção de submarinos nucleares para a Marinha do Brasil em uma parceria 

 
87 A PMXL-1 era voltada para exploração de gás natural e condensado. O processo de extração envolvia o 

gás produzido no pré-sal, tratado e comprimido em FPSOs e, posteriormente, transferido através do riser 

de exportação das FPSOs para gasedutos submarinos, que se conectam a uma das linhas troncais de gás. 

Ver https://www.comunicabaciadesantos.com.br/empreendimento/mexilh%C3%A3o  

https://www.comunicabaciadesantos.com.br/empreendimento/mexilh%C3%A3o
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tecnológica com o governo francês, nos marcos do Programa de Desenvolvimento de 

Submarinos (PROSUB). 

 A construção das redes sociopolíticas no Rio de Janeiro envolveu a participação 

das elites políticas estaduais, onde a SEDEIS organizou o Programa de Sustentabilidade 

da Indústria Naval (2008), o Balanço de Setor Naval e Offshore (2010-2014) e o Fórum 

Estadual de Petróleo, Gás Natural e Ind. Naval (2014). Já a ALERJ encabeçou a Frente 

Parlamentar de Apoio a Industria Naval do Estado do Rio de Janeiro (FPDIN-RJ) em duas 

legislaturas (2003-2007, 2007-2011). Por parte das associações empresariais, a FIRJAN, 

o SEBRAE e o SENAI construíram as Rodadas de Negócios; enquanto o SINAVAL 

realizou o Fórum de Conteúdo Local (2011). Os trabalhadores, a partir da representação 

do Fórum dos Trabalhadores não conseguiu conduzir nenhuma rede sociopolítica que 

privilegiasse a cooperação entre atores socioeconômicos. Por fim, a UFRJ buscou 

catalisar os esforços da RICINO no RJ. Abaixo, o quadro 2 reúne as redes sociopolíticas 

e os atores participantes de cada uma no Rio de Janeiro.  
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Quadro 2 - Redes Sociopolíticas referentes à indústria naval do Rio de Janeiro 

Redes Sociopolíticas Iniciativa Participantes regionais 

Fórum Estadual de Petróleo, 

Gás Natural e Indústria Naval 

(2014) 

Gov do Estado 

do RJ (SEDEIS) 

FIRJAN 

Seminário de Balanço do 

Setor Naval e Offshore (2010-

2014) 

Gov do Estado 

do RJ (SEDEIS) 

SINAVAL, FIRJAN, ALERJ e 

Fórum dos Trabalhadores 

Programa de Sustentabilidade 

da Indústria Naval no RJ 

(2008) 

Gov do Estado 

do RJ (SEDEIS) 

SINAVAL, FIRJAN e Fórum 

dos Trabalhadores 

Audiência Pública sobre 

revitalização da indústria 

naval (2010) 

ALERJ (FPDIN) SEDEIS, SINAVAL e Fórum 

dos Trabalhadores 

Audiência Pública sobre o 

PAC (2007) 

ALERJ (FPDIN) SEDEIS, SINAVAL e Fórum 

dos Trabalhadores 

I Fórum do Conteúdo Local 

(2011) 

 

SINAVAL SEDEIS, Fórum dos 

Trabalhadores e ALERJ 

Rodadas de Negócios (2005-

2014) 

FIRJAN 

(SEBRAE) 

- 

Fórum dos Trabalhadores da 

Indústria Naval (2002) 

SINDIMETAL-

Rio, 

STIMMMENI 

- 

RICINO UFRJ (COPPE) SINAVAL, ABENAV 

Fonte: elaboração própria 

 Antes da descoberta dos campos do pré-sal, em 2007, as elites políticas estaduais 

e municipais agiram no sentido de reposicionarem o território do Rio de Janeiro enquanto 

principal polo naval brasileiro, buscando criar condições de atração dos investimentos 

abertos pela reorientação da política de compras da Petrobras a partir de 2003. O governo 

estadual de Anthony Garotinho (PDT) (1999-2002)88  e Rosinha Garotinho (PMDB) 

 
88 Anthony Garotinho foi prefeito da cidade de Campos dos Goytacazes em duas ocasiões, em 1989 e 1997, 

pelo PDT, e deputado federal entre 2011 e 2015, pelo PR (CPDOC, 2009). 
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(2003-2006) 89  por via da coordenação da Secretaria de Energia, Industria Naval e 

Petróleo (SEINP), pressionando o governo federal em modificar a política industrial para 

o setor, em especial, com relação aos padrões de financiamento do FMM, expressos pela 

aprovação da MP 1960/68 de 2000.90 A mobilização pela aprovação da medida contou 

com a participação da SEINP,91 do SINDIMETAL-Rio92 e do SINAVAL.93  

 Esse acúmulo de relações sociopolíticas demonstra a trajetória de uma base de 

atuação conjunta na defesa do Rio de Janeiro enquanto polo naval principal do Brasil. A 

decisão de descentralizar a construção naval brasileira por parte do governo federal 

mobilizou a base de deputados estaduais da ALERJ que compunham a FPDIN-RJ (2003-

2007).94 Diversos discursos proferidos pelos deputados da Frente apontavam na defesa 

do Rio de Janeiro enquanto polo naval tradicional, criticando as perspectivas de 

investimentos da Petrobras em outros estados. Aurelio Marques (PR), 95  em 2004, 

discursava apontando para as perdas que o Rio de Janeiro teria se a Transpetro 

encomendasse petroleiros em outros estados. Segundo ele,  

Durante uma audiência pública com a Petrobras para discutir sobre a refinaria, 

foi dito que a estatal vai investir na construção de 22 novos navios. Novamente, 

estão querendo fazer com que esses navios não sejam construídos no Estado 

 
89 Rosinha Garotinho também foi secretária de Ação Social e Cidadania, entre 1999 e 2002, no governo 

de Anthony Garotinho (PDT), além de ter sido eleita e reeleita prefeita de Campos dos Goytacazes (RJ) 

entre 2009 e 2017 pelo PR (CPDOC, 2009).    
90 A MP 1960/68 de 2000 dizia respeito às diretrizes do FMM e do uso do AFRMM na construção naval. 

Foram modificados os prazos para amortização dos empréstimos de 15 para 20 anos, a queda das taxas de 

juros de 6% para 4% e o aumento do valor máximo dos financiamentos de 85% para 90%. Essas 

modificações estiveram nos marcos do Programa Navega Brasil (Brasil, 2000).  
91 Em entrevista à Revista Petro & Química, em 2002, Wagner Victer, secretário da SEINP, afirmava que 

“com mobilização, conseguimos criar uma medida provisória que excepcionalizou o Fundo. Isso provocou 

substância de crescimento – o Fundo atualmente cresce cerca de R$ 500 milhões ao ano. Conseguimos 

ampliar os prazos de financiamento, que estavam em 12 anos, para 20 anos. As taxas de juros viraram 

competitivas, e depois de 15 anos, a Petrobras voltou a cotar a construção de navios nos estaleiros nacionais 

– no resultado final, um estaleiro brasileiro vai construir os quatro navios, financiados pelo Fundo (Revista 

Petro & Química, 2002a). 

92 Luiz Chaves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, também em depoimento à 

Revista Petro & Química, argumentava que “unimos a bancada federal do Rio de Janeiro, a participação o 

Governo do Estado, através do Wagner Victer, e os empresários. Há muito tempo não tinha isso. O Governo 

Federal não tinha a indústria naval no seu plano de metas, e criou o Navega Brasil” (Revista Petro & 

Química, 2002b).  
93 Segundo Ariovaldo Rocha, presidente do SINAVAL, “considerando que na década de 70 chegamos a ter 

a terceira indústria de construção naval do mundo, que praticamente foi reduzida a pó em meados dos anos 

90, já podemos afirmar que as recentes modificações institucionais têm sido fundamentais na revitalização 

do setor, deixando-nos em plenas condições de competitividade” (Revista Petro & Química, 2002a). 
94  A FDPIN-RJ foi organizada em 2003 com o objetivo de apoiar as iniciativas vinculadas ao 

desenvolvimento da indústria de construção naval no Estado do Rio de Janeiro, apoiando as legislações 

referentes ao setor e articulando as demandas e reivindicações das entidades empresariais e de trabalhadores 

do setor (Alerj, 2004). 
95 Aurélio Marques foi deputado estadual na legislatura de 2003-2006. Antes de se tornar deputado estadual 

foi trabalhador do Estaleiro Verolme (BrasFels) por 25 anos, vice-prefeito de Angra dos Reis (2001-2004) 

e vereador na mesma cidade (AngraNews, 2012). 
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do Rio de Janeiro, não fiquem no nosso País. Estão aumentando a largura das 

embarcações para que elas não possam ser construídas nos estaleiros do Estado 

do Rio de Janeiro, para que sejam construídas fora do nosso Estado (Alerj, 

2004). 

Mesmo fazendo parte da base aliada do governo federal, Edmilson Valentim (PCdoB)96 

também discursou criticando o preterimento do Rio de Janeiro enquanto território 

privilegiado da indústria naval brasileira. Segundo o deputado,  

Há a possibilidade de boa parte desses navios – depois de anos e anos de luta 

que travamos aqui no Estado do Rio de Janeiro não serem alocados, ou os 

vencedores da licitação não serem os estaleiros fluminenses, particularmente 

em função, talvez, de exigências, nos editais de licitações, que direcionassem, 

na verdade, a conquista dessas obras para outros estados, onde nem estaleiros 

existem ainda (Alerj, 2004). 

Esses discursos demonstram como as elites políticas estaduais estiveram preocupadas 

com a defesa dos investimentos da Petrobras a partir da trajetória histórica do território 

do Rio de Janeiro. Nesse caso, entre 2003 e 2006, esses atores buscaram construir uma 

rede sociopolítica mais preocupada na manutenção dos investimentos, direcionando-os 

pela via do poder institucional e almejando a continuidade da centralização do setor naval 

no território fluminense. 

 O processo de descentralização da indústria naval foi encarado de forma diferente 

pelas associações empresariais. O SINAVAL compreendia as possibilidades de outros 

polos navais com otimismo, ampliando os espaços da indústria naval brasileira na rede 

global de produção do setor e permitindo que o Brasil alcançasse uma nova posição nessa 

rede. Ariovaldo Rocha (SINAVAL) em artigo escrito na seção sobre indústria naval da 

Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas (FGV) argumentava que  

Existe uma situação real de atração de investimentos. Existem estaleiros em 

construção em Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro 

e São Paulo. De 2007 a 2010 a Petrobras aplicará US$ 40,7 bilhões na atividade 

de exploração e produção de petróleo. O Plano de Negócios estima 

investimentos em 11 novas áreas de produção de petróleo offshore, elevando 

a meta de produção diária para 2,3 milhões de barris/dia. O impacto desses 

números na demanda por plataformas, navios de apoio e petroleiros 

demonstram que o tempo do amadorismo no setor naval está encerrado 

(Alaripe, 2007, p. 33).
97

  

 
96 Edmilson Valentim foi deputado estadual nas legislaturas de 1994-1997 e 2003-2006. Foi metalúrgico, 

deputado federal eleito em 1986 e 1998 e  vice-presidente da CUT em 1992 (CPDOC, 2013). 
97 Em outra entrevista dada em 2013, Ariovaldo Rocha volta a destacar a importância da descentralização 

do setor naval, onde “a implantação de polos regionais da construção naval tem o objetivo de descentralizar 

a indústria, aproveitar as vantagens comparativas existentes, a partir de terrenos com acesso ao mar, em 

condições de receber estaleiros que demandam grandes áreas de armazenagem, oficinas, diques secos e cais 

de acabamento (...) Com essa filosofia foram construídos os polos de construção de Pernambuco e Rio 

Grande do Sul (Rocha, 2013). 
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Esse dissenso entre as estratégias de atração de investimentos para o Rio de Janeiro aponta 

para uma ausência de colaboração nesse assunto em especial entre a ALERJ e o 

SINAVAL, gerando certo conflito em como construir as políticas e ações necessárias para 

a retomada do setor naval fluminense. Essa situação se alteraria a partir de 2007, com a 

FPDIN-RJ se renovando para a legislatura de 2007-2010 e assumindo uma posição mais 

propositiva com relação às necessidades de desenvolvimento do setor naval fluminense. 

 A partir de 2007, com a eleição de Sergio Cabral (PMDB) (2007-2014)98 para o 

governo estadual do RJ, a SEINP é reformulada e transformada na SEDEIS, a partir do 

secretário Júlio Bueno99 que passa a conduzir os esforços estaduais da indústria naval 

fluminense, priorizando a atração  de investimentos nacionais e estrangeiros para o setor. 

O Programa de Sustentabilidade da Indústria Naval no Rio (2008/2018) foi a primeira 

experiência de uma rede sociopolítica organizada pela SEDEIS. A primeira medida do 

programa foi a isenção da cobrança de ICMS do aço importado, o que representou os 

interesses mais imediatos dos atores do setor.100 A FIRJAN apoiou a decisão e pontuou 

as necessidades de aumentar a competitividade da indústria naval fluminense. 101  O 

SINAVAL caminhou na mesma direção, saudando o papel exercido pelo governo 

estadual do RJ na retomada do setor naval fluminense e chamando a atenção para os 

preços do aço nacional (Portal Fator Brasil, 2008).102  

 
98 Antes de ser governador do Estado do Rio do Janeiro entre 2007 e 2014, Sergio Cabral foi deputado 

estadual por três vezes consecutivas, entre 1991 e 1998, pelo PSDB. Em 2003, assumiu a cadeia de senador 

pelo Rio de Janeiro, pelo PMDB, até 2006 (CPDOC, 2009).  
99 Além de secretário da SEDEIS (2007-2014), Júlio Bueno foi presidente do Inmetro entre 1995 e 1999, 

da BR Distribuidora entre 1999 e 2003, e secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Espírito 

Santo entre 2003 e 2006 (O Globo, 2019).  
100 Segundo Júlio Bueno (SEDEIS), “a estratégia vai muito além do fim do imposto, o programa tem 

dimensão maior que apenas zerar o ICMS. Nossos objetivos são: formular políticas estratégicas, garantir 

escala de produção de navios, capacitar mão-de-obra, estimular a geração de emprego e renda, adensar a 

cadeia produtiva com a atração de novos empreendimentos e o desenvolvimento das atividades já instaladas 

e aumentar a exportação de navios” (Portal Fator Brasil, 2008).  
101  Segundo Eduardo Eugenio Gouveia, presidente da federação, “é absurdo pagarmos aço a preços 

europeus, enquanto a Ásia paga entre 60% e 70% do que pagamos. Como os estaleiros europeus migraram 

para a Ásia, é lá que estão nossos principais concorrentes. O Brasil tem tudo para levar adiante este desafio 

e competir com os asiáticos em igualdade, colocando-se como player importante no setor da construção 

naval” (Portal Fator Brasil, 2008). 
102 Ariovaldo Rocha (SINAVAL) pontuava que “o governador Sérgio Cabral e o secretário Júlio Bueno 

estão sempre atentos para assegurar o desenvolvimento da indústria de construção naval, setor que tem no 

Rio de Janeiro uma parcela expressiva da sua capacidade de produção (...) A indústria naval brasileira vive 

agora uma nova fase e se tornou um comprador de aço maior e mais importante, mesmo assim, é um 

pequeno cliente diante da indústria automobilística, de construção civil e de eletrodomésticos. Todos esses 

cenários são levados em consideração e acreditamos chegar a um bom acordo com a indústria siderúrgica 

local. O passo de hoje é o grande pontapé para o Brasil entrar definitivamente no grande eixo da construção 

naval do mundo (Portal Fator Brasil, 2008). 
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 A construção do Programa de Sustentabilidade da Indústria Naval no Rio previa 

a participação desses atores socioeconômicos a partir da criação de uma Comissão 

Permanente de Gestão da Indústria Naval,  de caráter consultivo e deliberativo, com o 

objetivo de elaborar um plano de diretrizes para o setor naval fluminense (Góes, 2008; 

Portal Fator Brasil, 2008). Dentre essas diretrizes estavam a formulação conjunta com 

outros atores socioeconômicos de políticas estratégicas, garantia da escala de produção 

de navios; capacitação de mão-de-obra, geração de emprego e renda, estímulo de compras 

locais, atração de novos empreendimentos e o desenvolvimento das atividades já 

instaladas e o aumento da exportação de navios (Araripe, 2008). 

 Essa construção conjunta que combinava estratégias de desenvolvimento em 

espaços coletivos avançou posteriormente. Em 2009, uma reunião realizada pelo Governo 

do Estado convocou diversos atores103 para discutirem as demandas apresentadas pelo 

setor. Dentre as pautas estavam os trâmites de licitações da Petrobras e as necessidades 

de adequação a fim de garantir as encomendas, a atração de empresas de navipeças, a 

liberação de espaços para a construção de estaleiros e outras questões infraestruturais 

(CNM/CUT, 2009).  

 A partir de 2010, a SEDEIS passou a organizar o Seminário de Balanço do Setor 

Naval e Offshore (2010-2014). A proposta do seminário foi apresentar os esforços que o 

Governo do Estado do RJ estava realizando na expansão do setor. O espaço era apoiado 

pela FIRJAN, pelo SINAVAL e pelo Fórum dos Trabalhadores, demonstrando ampla 

adesão de atores socioeconômicos interessados. 104  Dentre os objetivos do Seminário 

estiveram as oportunidades de licitações de embarcações, a política tributária para o setor, 

os empreendimentos portuários em municípios do Estado do RJ, políticas de 

financiamento e capacitação de mão de obra (Portal Fator Brasil, 2010; PetroNotícias, 

2012; TN Petróleo, 2014). 

 Esses espaços coletivos de discussão e deliberação acumularam ações 

sociopolíticas por parte das elites políticas estaduais que culminariam com a criação do 

Fórum Estadual de Petróleo, Gás Natural e Indústria Naval (2014). Dentre os objetivos 

 
103 Participaram do encontro o presidente da ALERJ, deputado Jorge Picciani, o deputado federal Edmilson 

Valentim, o prefeito de Angra dos Reis, Tuca Jordão, o SINAVAL, os representantes dos estaleiros:  STX, 

Eisa, Rio Nave, Mauá, Keppel Fels, Aliança, SuperPesa e os sindicatos da CNM/CUT: Sindicato dos 

Metalúrgicos do Rio de Janeiro, Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis, Sindicato de Metalúrgicos 

de Niterói, Federação dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, e da CTB/RJ (CNM/CUT, 2009). 
104 Tambem participaram do Seminário: a Petrobras, a Log-In, a Marinha, a BR Marinas, a Companhia de 

Docas, a ONIP, o BNDES, o FMM o jornal O Dia, o PROMINP, as prefeituras de Niterói, Maricá, Itaguaí 

e Quissamã (Portal Fator Brasil, 2010; Portal Naval, 2010; TN Petróleo, 2012).  
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desse Fórum estavam atrair novos investimentos, fortalecer e fomentar arranjos 

produtivos, estruturar políticas de incentivos e promover um melhor ambiente de 

negócios, sendo composto por um Comitê Estratégico e um Comitê Executivo (Jardim; 

Magosteiro, 2014). 105  Essa nova composição não contemplou alguns atores 

socioeconômicos que vinham participando da organização do Seminário de Balanço do 

Setor Naval e Offshore, caso do SINAVAL e dos sindicatos de trabalhadores. Esse 

movimento revela uma opção mais fechada e limitada de participantes do Fórum, 

preferindo a composição junto à FIRJAN e ao SEBRAE na condução das políticas 

industriais para o setor naval e a exclusão de qualquer representação de trabalhadores 

nessa nova organização.   

 A proposição de espaços coletivos de deliberação também se desenvolveram na 

ALERJ a partir 2007. A FPDIN-RJ na legislatura de 2007-2010, liderada pelo deputado 

Rodrigo Neves (PT),106 reorientou sua condução política perante a legislatura anterior. 

Diferentemente da legislatura da Frente na legislatura de 2003-2006, as ações 

sociopolíticas que buscavam garantir o território do Rio de Janeiro enquanto polo naval 

privilegiado assume uma perspectiva mais propositiva e ampliada, baseada em um 

modelo que fortalecia as redes sociopolíticas. Esse novo comportamento em relação ao 

papel da Frente pode ser observado em discurso proferido pelo deputado Rodrigo Neves 

(PT), afirmando que   

em primeiro lugar, eu venho a esta tribuna no dia de hoje para relatar aos 

colegas parlamentares que, no dia de ontem, eu participei, representando a 

nossa Casa, de uma mesa que foi promovida pelo jornal O Dia, com apoio de 

várias entidades, tanto de trabalhadores como de empresários, para fazermos 

um balanço das conquistas e desafios do setor da construção naval fluminense 

do Rio de Janeiro. Esse seminário, bastante representativo, com várias 

instituições do mundo acadêmico, da Marinha Mercante brasileira, da 

Petrobras, do Governo do Estado foi extraordinário, porque pudemos fazer, Sr. 

Presidente, um balanço daquilo que foi, daquilo que é e daquilo que pode ser 

esse setor tão importante da economia do Rio de Janeiro (Alerj, 2010).  

 Uma audiência pública organizada em 2010 com o tema A Revitalização da 

Indústria Naval no Rio de Janeiro,107 propôs um balanço do setor naval fluminense 

 
105 O Comitê Estratégico era composto pelo governador do Estado do RJ (presidência), pela SEDEIS, pela 

FIRJAN e pela Petrobras. O Comitê Executivo tinha a participação da SEDEIS (presidência), da Petrobras, 

da FIRJAN, do SEBRAE, da ONIP, do IBP e do PROMINP (Rio de Janeiro, 2014). 
106 Rodrigo Neves foi vereador pela cidade de Niterói entre 1998 e 2007, antes de assumir a cadeira de 

deputado estadual em 2007, ambas pelo PT. Posteriormente, foi secretário de Assistência Social do Estado 

do Rio de Janeiro, entre 2011 e 2012. Em 2013, seria eleito prefeito de Niterói, sendo reeleito pelo PV, em 

2016 (G1, 2016).   

107 Estiveram presentes: Rodrigo Neves (PT-RJ); Sergio Machado (Presidente da Transpetro); Júlio Bueno 

(SEDEIS), Ariovaldo Rocha (SINAVAL); Joacir Pedro (Presidente do Fórum dos trabalhadores da 

Construção Naval e Offshore e Petróleo/FUP); Alex Ferreira (Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do 
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(Portal Naval, 2010), onde o deputado Rodrigo Neves (PT) retoma a questão da defesa 

do Rio de Janeiro enquanto polo naval mais importante do Brasil, porém em uma 

perspectiva diferente daquela que realizada pela Frente na legislatura de 2003-2006, 

preferindo uma ação sociopolítica que potencializasse as estratégias de upgrading 

econômico e social.108 Nessa audiência é possível observar uma ação de colaboração, ao 

mesmo tempo que de contestação por parte dos sindicatos presentes na audiência pública. 

Essa ambiguidade pode ser interpretada a partir do poder coletivo exercido pelos mesmos, 

ao passo que colaboram com outros atores socioeconômicos em questões como emprego 

e qualificação profissional e pressionam em campanhas salariais e melhores condições de 

trabalho. Essa situação é observada pelos elogios feitos à Companhia de 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) por parte de Joacir 

Pedro (Fórum dos Trabalhadores) e Alex Bruno (SINDIMETAL-Rio), enquanto uma 

instituição que intermediou as relações entre trabalhadores e estaleiros, ao passo que 

Reginaldo Costa (STIMMMENI) fez uma fala mais contundente e crítica com relação às 

condições de trabalho e a atuação dos estaleiros em outros fóruns (ALERJ, 2010).109   

 O papel dos sindicatos na formalização de redes sociopolíticas expressa essa 

condição de ambiguidade entre a cooperação e o conflito. As ações do Fórum de 

Trabalhadores da Industria Naval, em 2002, representam essa realidade ao passo que 

esteve presente tanto em espaços coletivos de caráter cooperativo, como o Balanço do 

Setor Naval, quanto em movimentos de pressão em defesa dos interesses mais imediatos 

da sua base sindical. A construção de ações coletivas com associações empresariais 

 
Município do Rio de Janeiro); Reginaldo Costa (Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói e 

Itaboraí); Maurício Ramos (Presidente da CTB-RJ), Jadir Baptista (representante da CUT); Miguel Moraes 

(Vice-Presidente da Câmara de Vereadores de São Gonçalo); Cordeiro (Vereador em Angra) (ALERJ, 

2010). 
108 Segundo Rodrigo Neves (PT), “o que a gente observa, a gente que acompanha o setor no Brasil é que 

Estados como Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia têm tido uma postura bastante agressiva no sentido 

de atrair players, atrair investimentos, formar trabalhadores para que o setor da construção naval se viabilize 

nesses Estados. É evidente que nós que lutamos pela política de conteúdo nacional, nós que lutamos pela 

retomada do setor no Brasil achamos isso importante e saudável. Entretanto, a nossa luta é pelo Rio de 

Janeiro. Eu acho que a luta da Assembleia Legislativa, a luta dos trabalhadores, empresários e também do 

Governo do Estado é para que o setor do Rio de Janeiro se consolide como essa grande referência do País” 

(ALERJ, 2010). 
109 Segundo o sindicalista, “quando os estaleiros vão para a comissão da indústria naval, falam que está 

tudo bem. Tudo bem. Mas não está tudo bem. E a gente como trabalhador que queremos trabalho, que 

queremos a renda, às vezes deixa para lá para não falar. Nós temos a MacLaren com problema; nós temos 

a Keppel Fels cheia de mato. Cheia de mato. Olha que a Keppel Fels é uma empresa de ponta. Nós temos 

aí a Renave e a Nave, que têm que sentar-se à mesa - também o Sinaval, com os trabalhadores porque os 

problemas lá são diversos” (ALERJ, 2010).  
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podem ser observadas nas manifestações relativas à aprovação da MP 177110 em conjunto 

com o SYNDARMA em 2004 (Agência Brasil, 2004). O Fórum também buscou 

cooperação com elites políticas estaduais, caso da reunião, em 2009, com o então 

deputado federal Edmilson Valentim (PCdoB) com o objetivo de estabelecer um canal de 

contato com o governador Sergio Cabral a fim de debater a política de incentivos para o 

setor (Vermelho, 2009). Com relação às pressões do Fórum de Trabalhadores sobre outros 

atores socioeconômicos e instituições, destacam-se a mobilização na sede da Petrobras 

no Rio de Janeiro com a pauta de manutenção das contratações do PROMEF por parte da 

estatal e a não transferência para a Sete Brasil (Imprensa da FUP, 2011). Outra 

mobilização foi a realização de audiência pública, em 2014, sobre o atraso salarial de 

trabalhadores do estaleiro EISA. Organizada pelo então deputado estadual Paulo Ramos 

(PSOL), o Fórum esteve presente pressionando o Governo do Estado do RJ e o estaleiro 

a fim de darem respostas sobre a situação dos trabalhadores (Sindimetal-Rio, 2014).  

 Com relação às associações empresariais, a FIRJAN e o SINAVAL demonstraram 

uma capacidade diferente de influenciar nas condições de organização das redes 

sociopolíticas, inclusive gerando um quadro de conflito com relação à eleição para a 

diretoria da FIRJAN em 2013. De forma mais específica, os braços institucionais da 

FIRJAN atuaram a fim de promover espaços de coordenação conjunta. O SEBRAE atuou 

nesse sentido ao realizar rodadas de negócios em diversos espaços e eventos públicos, 

com o objetivo de integrar as PMEs aos estaleiros e a Petrobras no RJ (Abramo, 2007b; 

Redação TN Petróleo, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005). Já o SENAI 

participou ativamente das articulações organizadas no Fórum Estadual do PROMINP no 

RJ, realizando cursos de qualificação profissional (O Globo, 2010). Todavia, a FIRJAN 

não chegou a organizar um espaço coletivo exclusivo para o setor naval fluminense, 

subordinando a representação da indústria naval à organização dos setores de petróleo e 

gás no RJ.111 Essa situação levaria ao questionamento que culminaria em uma oposição à 

direção da FIRJAN nas eleições da entidade em 2013, capitaneada pelo SINAVAL.   

 Já o SINAVAL construiu uma relação mais consistente com outros atores 

socioeconômicos pela via das redes sociopolíticas da indústria naval do Rio de Janeiro, 

 
110 A MP 177 foi editada com o objetivo de alterar as condições de financiamento público da indústria naval 

no Brasil, revisando a composição do FMM e do uso do AFRMM, criando o Fundo de Garantia à Indústria 

Naval (Brasil, 2004).  
111 A FIRJAN veio a organizar dois documentos com diretrizes e diagnósticos da indústria naval fluminense: 

o Mapeamento da Indústria Naval – plano de ação para o seu fortalecimento, organizado em 2015; e o 

Panorama Naval, realizado em 2016 e 2018. Ver: https://www.firjan.com.br/o-sistema-firjan/setores-de-

atuacao/construcao-naval.htm  

https://www.firjan.com.br/o-sistema-firjan/setores-de-atuacao/construcao-naval.htm
https://www.firjan.com.br/o-sistema-firjan/setores-de-atuacao/construcao-naval.htm
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atuando em caminhos diferentes daqueles traçados pela FIRJAN. Com relação aos 

sindicatos e trabalhadores do setor, o SINAVAL buscou construir um vínculo de 

cooperação, privilegiando ações que contemplassem objetivos em comum, caso da 

adequação da Norma Regulamentadora 34 (NR-34)112 e das convenções trabalhistas, 

baseadas em diretrizes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (Sinaval, 2010). 

O sindicato buscou realizar espaços de caráter coletivo com atores socioeconômicos do 

setor, caso do Fórum de Conteúdo Local, em 2011, com o objetivo de debater a 

participação da indústria naval brasileira nos empreendimentos da Petrobras, produzindo 

um relatório dos gargalos que os fornecedores nacionais enfrentavam (Sinaval, 2011; 

Portal Fator Brasil, 2011). A mobilização de diversos atores relevantes 113 no evento 

demonstrou o repertório da ação sociopolítica do SINAVAL, articulando uma ampla 

presença no Fórum. Todavia, o sindicato não foi capaz de repetir outros espaços coletivos 

de mesmo porte, ficando o Fórum de Conteúdo Local com apenas uma edição.  

 Essa busca por mais protagonismo dentro das redes sociopolíticas levou o 

SINAVAL a montar uma chapa de oposição à direção majoritária da FIRJAN no pleito 

de 2013. A chapa de oposição capitaneada pelo SINAVAL – nomeada de Nova Firjan – 

representou uma inflexão nas disputas da federação que mantinha a tradição de chapa 

única. O presidente da entidade, Eugênio Gouvêa Viera, ocupava o cargo desde 1995, 

sendo eleito 5 vezes consecutivas. O principal argumento da chapa oposicionista apontava 

para a falta de representatividade de outros setores industriais na condução política da 

entidade, que privilegiava o setor de petróleo e gás nas suas ações sociopolíticas e 

representativas. 114  Em entrevista ao Valor Econômico, em 2013, Ariovaldo Rocha 

(SINAVAL), candidato da oposição, argumentava que “a Firjan não ouve os sindicatos 

(...) Tivemos sucesso com o Sinaval o que nos capacita a levar essa experiência para todas 

as indústrias fluminenses” (Góes, 2013). A capacidade de articular outros setores 

industriais para a chapa de oposição demostrou o alcance dos recursos sociopolíticos do 

SINAVAL. Dentre os apoiantes, destaca-se o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, 

 
112 A NR-34 dispõe sobre os requisitos mínimos e as medidas de proteção à segurança, à saúde e ao meio 

ambiente de trabalho nas atividades da indústria de construção e reparação naval (Brasil, 2011).   
113 Estiveram presentes: representantes do MDIC, da Transpetro, do Banco do Brasil, da Sete Brasil, da 

ANTAQ, da Petrobras, do MME, do BNDES, da ABINEE, da ABITAM, da ABIMAQ, do SYNDARMA, 

do IBP, Fórum de Trabalhadores da Industria Naval, dentre outros (Portal Fator Brasil, 2011). 
114 Em um panfleto digital da chapa Nova Firjan era veiculada a seguinte crítica: “a indústria do Rio é 

perigosamente dependente do petróleo. Basta vermos toda a polêmica absurda da redistribuição dos 

royalties e o impacto profundo na economia do Estado. Infelizmente, há mais de 100 outros setores da 

economia fluminense que exigem atenção. Hoje, as necessidades dessa indústria não encontram eco na ação 

da Firjan. É impressionante o nível de insatisfação com a atuação da Federação nos mais diversos segmentos. 

Não há diálogo” (Sinaval, 2013).  
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Mecânicas, Automotivas, de Informática e de Material Eletroeletrônico do Médio Paraíba 

e Sul Fluminense (METALSUL).115 Outros atores socioeconômicos se posicionaram com 

relação à esta eleição, caso do SINDIMETAL-Rio que apesar de não tomar uma posição 

com relação às chapas, fez críticas à então gestão da FIRJAN pela falta de diálogo com 

os sindicatos de trabalhadores. 116  As propostas da chapa oposicionista envolviam a 

criação de conselhos estratégicos integrados pelos sindicatos associados, a limitação de 

uma reeleição por mandato e a criação de um conselho consultivo formado por ex-

dirigentes da Federação (Sinaval, 2013). No final das contas, a chapa da situação – Firjan 

Com Credibilidade – reelegeu o presidente Eduardo Gouvêa por 70 votos a 30, 

conduzindo-o para o seu sexto mandato consecutivo (Amin, 2013). 

 Por fim, a UFRJ também buscou influenciar na coordenação regional das políticas 

industriais relacionadas à indústria naval fluminense. Apesar de ser uma iniciativa 

nacional, a RICINO (tal como explicitada no capítulo 1, seção 1.3) se estruturava por 

núcleos regionais. No RJ, a UFRJ empenhou-se em desenvolver um espaço conjunto a 

partir dessa rede, potencializando as iniciativas voltadas para a estratégia de upgrading 

para o desenvolvimento tecnológico (no capítulo 4 essa questão é retomada). Todavia, a 

iniciativa não logrou em cooperação com atores socioeconômicos locais de maior vulto, 

caso da SEDEIS e da FIRJAN, apesar da adesão do SINAVAL e da ABENAV.  

  A descrição das redes sociopolíticas formadas no RJ demostra que as iniciativas 

de criação de espaços de representação coletiva chegaram a se estruturar, porém com 

percalços que revelam as relações de poder assimétricas entre os atores socioeconômicos, 

influenciando nas possibilidades de relações cooperativas. A SEDEIS, apesar da 

iniciativa de formar uma rede sociopolítica abrangente que contaria com a participação 

da sociedade civil, acabou concluindo seus esforços de forma mais restrita. A criação do 

Fórum Estadual, apenas com a participação da FIRJAN, demonstra que a SEDEIS 

priorizou os atores socioeconômicos com maiores recursos sociopolíticos, preterindo 

outras representações coletivas. Outras fontes de conflito são observadas a partir da 

 
115 Em entrevista ao jornal Valor Econômico, em 2013, Henrique Carneiro, presidente do METALSUL, 

afirmava que “existe insatisfação com o modelo da Firjan, que não aplica recursos nas principais 

necessidades da indústria. Defendemos uma mudança estrutural (Góes, 2013).  
116 Em opinião veiculada no site do sindicato, “Os metalúrgicos conhecem bem a atuação da Firjan, pois é 

com ela que negocia durante a campanha salarial. A intransigência dos que lá estão é imensa. Negam 

direitos básicos dos trabalhadores. A primeira mudança que deve ocorrer na Firjan é a relação com os 

trabalhadores, que seja mais franca, aberta e democrática, respeitando as mesas de negociação. Nos últimos 

anos, a Firjan tem adotado um ataque aos sindicatos, promovendo reincidentes práticas antissindicais, com 

demissões aos dirigentes sindicais nas empresas do grupo. A Firjan tem um importante papel na construção 

de uma forte indústria fluminense. Mas para isso é preciso mudar antigas posturas, se abrir, trazer novos 

atores e ser mais participativa” (Sindimetal-Rio, 2013). 



74 
 

eleição da FIRJAN, revelando as dificuldades de iniciativas de construção conjuntas da 

representação de interesses divergentes no interior da entidade, o que gerou um impasse 

momentâneo na coordenação dos esforços de desenvolvimento do setor naval. Nessa 

perspectiva,  o SINAVAL pretendeu construir espaços coletivos mais amplos, no entanto 

não conseguiu reunir recursos sociopolíticos para essa empreitada. A ALERJ conseguiu 

criar espaços coletivos que levassem à reunião de interesses dos atores, caso das duas 

audiências públicas, porém essas iniciativas representaram uma ruptura com a legislatura 

anterior da FDPIN-RJ que se baseava em uma ação mais reativa e solitária na busca da 

garantia dos investimentos para o RJ. Os sindicatos, na figura do Fórum dos 

Trabalhadores, agiram na defesa imediata dos interesses de sua base de representação o 

que invariavelmente levaria a situações de conflito, todavia também se dispuseram a 

participar dos espaços de deliberação com outros atores socioeconômicos, apesar de não 

conseguirem expandir sua participação para outros fóruns mais restritos. Por fim, a UFRJ, 

a despeito do esforço da construção da RICINO, não conseguiu transformá-la em uma 

rede sociopolítica com maior participação, resumindo-se a um esforço mais localizado. 

Nesse sentido, as redes sociopolíticas não conseguiram ser amplas o suficiente para 

integrarem os trabalhadores e outras associações empresariais em seus espaços de 

discussão e deliberação, como mostra a composição do Fórum Estadual de Petróleo, Gás 

Natural e Indústria Naval e as eleições fraticidas para a direção da FIRJAN. No caso do 

ALERJ, apesar de mudar sua atuação para uma agenda mais propositiva, não conseguiu 

se expandir e se organizar em legislaturas posteriores, ficando a FDPIN-RJ encerrada em 

2010.  

 Na próxima subseção são apresentadas as redes sociopolíticas no RS, 

demonstrando como a partir da gestão do governo estadual de Tarso Genro (PT) (2010-

2014) elas ganharam prioridade nas políticas de desenvolvimento regional, com a criação 

de diversos espaços coletivos de deliberação e debate com a participação de outros atores 

socioeconômicos. Dentre esses atores, destaca-se a presença da FURG, enquanto um 

importante ator institucional na organização e participação de redes sociopolíticas.    

3.2. As redes sociopolíticas no RS 

 A chegada dos investimentos no RS se deu na combinação de dois contextos de 

desenvolvimento. O primeiro, em termos nacionais, envolveu a decisão política do 

governo federal em experimentar uma agenda de desenvolvimento regional que 

diminuísse as disparidades e desigualdades regionais no Brasil (Cf. Araújo, 2013). O 
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segundo, em termos regionais, aproveitava as oportunidades de introduzir dinâmicas 

industriais na Região Sul do RS, promovendo possibilidades de desenvolvimento 

econômico e social na região (Nunes, 2005).117 Logo, os investimentos na construção de 

um estaleiro para realizar a integração dos módulos da plataforma P-53 foram 

direcionados para a cidade de Rio Grande, em um espaço cedido pelo principal porto da 

cidade. Em 2006, o estaleiro Quip, formado a partir de um consorcio entre a Queiroz 

Galvão, UTC, Iesa e Petrobras, foi o primeiro estaleiro a se instalar na cidade, realizando 

a integração dos módulos da P-53, P-58, P-63 (Amaral, 2006; Sinaval, 2014). Em 2011, 

com a ampliação das demandas da aquisição de embarcações da Petrobras no boom do 

Pré-Sal é inaugurado o ERG, empreendimento do grupo Ecovix-Engevix tendo o grupo 

econômico japonês Mitsui como parceiro tecnológico, recebendo a encomenda de 8 

cascos de FPSOs. O estaleiro contou com a aquisição de um dique seco para a realização 

das obras e de um pórtico Goliath118 com capacidade de içamento de 2.000 toneladas 

(GauchaZH, 2010, 2013). Por fim, em 2013, foi construído o estaleiro EBR, na cidade de 

São José do Norte, vizinha de Rio Grande. O estaleiro recebeu as encomendas da 

integração de módulos da P-74 (Sinaval, 2014). 

 As possibilidades de desenvolvimento regional abertas pela chegada dos 

investimentos no polo naval de Rio Grande proporcionaram perspectivas de se formarem 

redes sociopolíticas para este fim. Destaca-se, a partir da eleição de Tarso Genro (PT),119 

em 2010, a ação do governo estadual do RS nos esforços da Secretaria de 

Desenvolvimento e Promoção do Investimento do Estado do Rio Grande do Sul (SDPI) 

e da Agência Gaúcha de Desenvolvimento Industrial (AGDI) ao organizarem a Câmara 

Temática da Indústria Naval, do Gás Natural e do Petróleo do Rio Grande do Sul (2011), 

o Supply Day (2010-2012), o Plano de Desenvolvimento para a Indústria Oceânica de 

Petróleo e Gás (2011) e o Fórum Estadual de Gás Natural, Petróleo e Indústria Naval do 

RS (2014). Por parte da ALERGS, as redes principais foram a Subcomissão de 

 
117 Em notícia veiculada pela Agência de Notícias da ALERGS, o deputado estadual Nelson Härter (PMDB) 

afirmava que “A Região Sul estará apta a disputar com países de todo o mundo na construção 

naval, fortalecendo ainda mais o Estado nesta área. Passaremos a disputar concorrências nacionais e 

internacionais, o que impulsionará a preparação das comunidades locais para adequarem-se aos novos 

mercados de trabalho,  revigorando a vocação já existente" (Nunes, 2005).  
118 O pórtico foi construído pela multinacional finlandesa KoneCranes. Além da capacidade de içamento, 

o pórtico contava com 83 metros de altura, 210 metro de largura, custando cerca de R$ 180 milhões 

(GauchaZH, 2013). 
119 Tarso Genro foi vereador, pelo MDB, em Santa Maria (RS) em 1966; pelo PT, deputado federal entre 

1989 e 1991, prefeito de Porto Alegre (RS) entre 1993 e 1996, quando organizou políticas voltadas para o 

orçamento participativo. Tambem foi secretário geral do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social Nacional entre 2003 e 2004, além de ministro de diversas pastas entre 2004 e 2010 (CPDOC, 2009). 
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Implantação a Comissão Externa para Implantação do Polo Naval (2005-2006) e da 

Subcomissão do Polo Naval do Rio Grande (2011). Com relação às associações 

empresariais, a FIERGS, o SEBRAE-RS e o SENAI-RS construiu suas ações a partir do 

Comitê de Competitividade da Cadeia de Petróleo, Gás e Energia (CCPGE), na realização 

do Mobilização da indústria gaúcha para o setor de Petróleo e Gás Natural (2011), das 

Rodadas de Negócio (2012-2014) e Seminário Naval e Offshore (2012-2014). Por fim, a 

FURG contribuiu com a rede sociopolítica na afirmação da RICINO (2010-2012), do 

APL de Rio Grande e Entorno (2013) e da Feira do Polo Naval (2012-2014). Abaixo, o 

quadro 3 sintetiza os atores socioeconômicos e as iniciativas correspondentes de redes 

sociopolíticas. 
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Quadro 3 - Redes Sociopolíticas referentes à indústria naval do Rio de Janeiro 

Redes Sociopolíticas  Iniciativa Participantes regionais 

Câmara Temática da Indústria 

Naval, do Gás Natural e do 

Petróleo do Rio Grande do 

Sul (2011) 

Governo Estadual do RS 

(SDPI) 

FIERGS 

Supply Day (2012-2014) Governo Estadual do RS 

(AGDI) 

SINAVAL, FIERGS e FURG 

Plano de Desenvolvimento 

para a Indústria Oceânica de 

Petróleo e Gás no RS (2011) 

Governo Estadual do RS 

(AGDI) 

FIERGS, ABENAV 

Fórum Estadual de Gás 

Natural, Petróleo e Indústria 

Naval do RS (2014) 

Governo Estadual do RS 

(AGDI e SDPI) 

FURG, FIERSG, Prefeitura 

Municipal de Rio Grande,  

Comissão Externa para 

Implantação do Polo Naval 

(2005-2006) 

ALERGS - 

Subcomissão do Polo Naval 

do Rio Grande (2011) 

ALERGS - 

Mobilização da indústria 

gaúcha para o setor de 

Petróleo e Gás Natural 

(2011) 

FIERGS (CCPE) SDPI 

Rodada de negócios (2012-

2014) 

FIERGS (SEBRAE) - 

Seminário Naval e Offshore 

(2012-2014) 

FIERGS (SEBRAE) Governo Estadual do RS,  

APL de Rio Grande e 

Entorno (2013) 

FURG SDPI, FIERGS, SINAVAL, 

AGDI, PMRG 

Feira do Polo Naval (2012-

2014) 

FURG SDPI, FIERGS, SINAVAL, 

AGDI, PMRG 

RICINO (2010-2012) FURG PMRG, CEFET-RS, UFRGS 

Fonte: elaboração própria  

 As elites políticas estaduais e municipais do polo naval gaúcho passaram por 

diferentes construções e iniciativas com relação ao fortalecimento de redes sociopolíticas. 
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Nas tratativas para se definir o Rio Grande do Sul como destino de investimentos para a 

indústria naval, a gestão de Germano Rigotto (2003-2006)120 à frente do Governo do 

Estado do RS atuou para garantir as condições necessárias exigidas para a chegada dos 

estaleiros. A partir das ações da Secretaria de Desenvolvimento e dos Assuntos 

Internacionais (SEDAI) foram promovidas iniciativas de incentivos fiscais para a 

instalação dos empreendimentos e a realização de parcerias sociopolíticas com outros 

atores socioeconômicos e instituições, caso da FURG e do SENAI, pensando na 

qualificação profissional; da Prefeitura Municipal de Rio Grande (PMRG), 121  na 

liberação dos espaços púbicos para a construção do estaleiro Quip e de seu dique seco 

(Gov RS, 2005, 2006; Prefeitura Municipal de Rio Grande, 2006).122  

 Por parte da ALERGS, em 2005, foi instalada a Comissão Externa para 

Implantação do Polo Naval com o objetivo de acompanhar e elaborar as diretrizes para a 

consolidação dos investimentos (Santos, 2005a). Presidida pela deputada estadual Miriam 

Marroni (PT),123 a Comissão promoveu um conjunto de espaços coletivos de discussão.124 

Em 2005, foram realizados o Fórum Regional da Indústria Naval – Perspectivas para o 

Sul da Metade Sul e uma Audiência Pública na Câmara Municipal de Rio Grande. O 

Fórum, realizado em Rio Grande e em Pelotas,125 apresentou os planos de investimentos 

para a construção do polo naval na região, as necessidades de qualificação profissional 

para o empreendimento e as perspectivas da obra da P-53 (Santos, 2005b). Já a Audiência 

Pública apresentou as perspectivas de investimento do polo naval para a sociedade civil 

riograndense, contando com apoio da PMRG e da FURG (Vilela, 2005). A Comissão 

também atuou na intermediação entre os interesses das instituições nacionais e regionais, 

 
120 Antes de se tornar governador do RS, Germano Rigotto foi vereador do munícipio de Caxias do Sul (RS) 

entre 1977 e 1981, deputado estadual entre 1983 e 1991 e deputado federal entre 1991 e 2003, todos os 

mandatos exercidos pelo PMDB (Agência Brasil, 2002).  
121  Janir Branco, prefeito de Rio Grande, salientava a importância do Governo do Estado do RS, 

“especialmente do governador Germano Rigotto, que tem sido fundamental para que Rio Grande se torne 

um polo de construção naval, investindo também na qualificação da mão-de-obra com recursos do Governo 

do Estado" (Prefeitura Municipal de Rio Grande, 2006). 
122 Em depoimento na inauguração da pedra fundamental das instalações do estaleiro Quip em Rio Grande, 

o presidente do Conselho de Administração do estaleiro, Hildefonso Colares, salientou que "estamos aqui 

graças aos incentivos fiscais que nos foram concedidos. Eles foram decisivos para apresentarmos um preço 

competitivo à Petrobrás" (Prefeitura Municipal de Rio Grande, 2006).  
123 Miriam Marroni (PT) foi vereadora de Pelotas (RS) por 4 mandatos antes de se tornar suplente da 

ALERGS, assumindo a titularidade em 2005. Posteriormente, foi eleita deputada estadual em 2010 e 2014. 

Em 2012, assumiu a Secretaria Geral de Governo na gestão de Tarso Genro (PT). Ver 

https://pt.org.br/miriam-marroni/  
124 A comissão também era composta pelos deputados estaduais Jussara Cony (PcdoB), Manoel Maria (PTB) 

Nélson Härter (PMDB) e Paulo Azeredo (PDT) (Alergs, 2005).  
125 Participaram do Fórum cerca de 600 participantes que representaram prefeituras, empresas, instituições 

de ensino e segmentos da sociedade civil organizada como sindicatos e associações (Alergs, 2006).  

https://pt.org.br/miriam-marroni/
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a deputada Miriam Marroni (PT) esteve presente no 3º Workshop Nacional do PROMINP, 

na Bahia, garantindo a oferta de 3,9 mil vagas do programa a serem implementadas pelas 

instituições gaúchas de ensino (ALERGS, 2006).126 

 De forma geral, o trabalho da Comissão atuou no sentido de fortalecer a 

construção de uma rede sociopolítica que articulasse os interesses da PMRG e das 

instituições de ensino locais, expressas nas possibilidades abertas de desenvolvimento 

regional. A PMRG, na gestão de Janir Branco (2005-2008),127 garantiu as contrapartidas 

fiscais para a chegada do estaleiro na cidade,128 que por sua vez geravam expectativas do 

aumento da arrecadação do município, do crescimento do número de postos de trabalho 

e da melhora dos padrões de vida da população (Prefeitura Municipal de Rio Grande, 

2005). A chegada do estaleiro Quip, em 2007, colocava a cidade de Rio Grande enquanto 

o vetor de desenvolvimento regional da Metade Sul do RS, impulsionando novos 

investimentos e colocando a região como destino possível das encomendas da 

Petrobras.129 Por parte das instituições de ensino, principalmente a FURG, a chegada do 

estaleiro em Rio Grande permitiu que a universidade se inserisse dentro de um ciclo de 

transformação industrial, a partir da qualificação da mão de obra local. Além disso, 

mediante o papel da Comissão de Representação conseguiu acessar recursos econômicos 

e financeiros do PROMINP, fortalecendo a qualidade de seus cursos e se legitimando 

socialmente enquanto instituição de ensino local. 

 
126 Foram oferecidos cursos de qualificação profissional que atendiam 28 profissões entre nível básico, 

médio e técnico. As instituições que aplicariam os cursos seriam a FURG, o CEFET-RS, e o Colégio 

Técnico Industrial (CTI) (Alers, 2006).  
127  Janir Branco, antes de se tornar prefeito de Rio Grande (2005-2008), foi deputado estadual pela 

ALERGS, entre 2002 e 2004, quando entregou seu mandato para assumir a prefeitura. Ver 

http://wp.clicrbs.com.br/riogrande/2011/08/17/ex-prefeito-janir-branco-sera-um-dos-painelistas-do-

gaucha-debates/  
128 Dentre os incentivos, estavam a alíquota de 2% do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN); isenção de 100% do ISSQN na construção das instalações industriais, extensiva às empresas 

contratadas com fins específicos para a construção das instalações industriais da beneficiária; isenção de 

100% do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); isenção de 100% das taxas 

cobradas pelo Município na aprovação dos projetos de implantação ou expansão do empreendimento; 

isenção de 100% do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), incidente sobre a compra do imóvel 

pela empresa e destinado à sua instalação ou ampliação; isenção de 100% da Contribuição de Melhoria; 

isenção de 100% das taxas de licença para Locação e Verificação de Funcionamento Regular de 

Estabelecimento (Prefeitura Municipal de Rio Grande, 2005).  
129 Segundo Janir Branco, em solenidade da assinatura do protocolo de intenções do estaleiro Quip, “não 

temos medido esforços para atrair cada vez mais investimentos e os resultados estão aparecendo. Para nós 

é motivo de orgulho governar um município que está alavancando o desenvolvimento de toda a região” 

(Prefeitura Municipal de Rio Grande, 2005). 

http://wp.clicrbs.com.br/riogrande/2011/08/17/ex-prefeito-janir-branco-sera-um-dos-painelistas-do-gaucha-debates/
http://wp.clicrbs.com.br/riogrande/2011/08/17/ex-prefeito-janir-branco-sera-um-dos-painelistas-do-gaucha-debates/
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 Com a eleição de Yeda Crusius (PSDB) (2007-2010)130 para o Governo do Estado 

do RS em 2006, os investimentos no polo naval prosseguem com as decisões de instalação 

do ERG, em Rio Grande, e do EBR, em São José do Norte (Jornal do Comercio, 2010; 

Portos e Navios, 2010). Nesse período, a SEDAI continuou a estabelecer parcerias com 

outros atores socioeconômicos e instituições, caso dos convênios com a FURG para 

desenvolver dragagens do canal de acesso ao Porto de Rio Grande (Portal Naval, 2010). 

Todavia, essa gestão pouco atou no sentido de formação de espaços coletivos com 

potenciais de se tornarem redes sociopolíticas, destacando-se participação no Fórum do 

Prominp e da criação do Programa Gaúcho de Parque Científicos (PGTec) lançado em 

2010 (Furg, 2010; Gov RS, 2009).  

  Todavia, é a partir de 2011, culminando com a posse do governador Tarso Genro 

(PT), que o fortalecimento de redes sociopolíticas ganha mais proeminência enquanto 

uma proposta de condução de forças sociais e políticas com busca pelo desenvolvimento 

regional para o polo naval do RS. Essa gestão priorizou a criação de espaços coletivos de 

decisão que pretendiam organizar os interesses dos atores socioeconômicos mais 

importantes, vinculando esses espaços à formulação dos programas de desenvolvimento 

e investimento para o setor naval. É criado o Conselho de Desenvolvimento Econômico 

e Social do Rio Grande do Sul (CDES-RS),131 com o objetivo de assessorar as políticas e 

diretrizes de desenvolvimento econômico e social do Governo Estadual do RS, composto 

por cerca de 90 conselheiros entre representantes da indústria, trabalhadores, 

universidades, imprensa, agricultura, dentre outros (Gov RS, 2011, Rio Grande do Sul, 

2011). Nesse sentido, a SEDAI deu lugar à SDPI, enquanto secretaria responsável pela 

implementação das políticas de desenvolvimento. A elaboração dessa nova política fica 

expressa na criação do Programa de Estruturação, Investimento e Pesquisa em Gás 

Natural, Petróleo e Indústria Naval do Rio Grande do Sul (PGPIN), com o objetivo de 

organizar as ações socioeconômicas para o desenvolvimento do setor naval gaúcho, em 

termos de competitividade, desenvolvimento tecnológico, ampliação da participação das 

firmas gaúchas nos empreendimentos da cadeia de petróleo, gás e naval, e da geração de 

bem estar social para a população local. O PGPIN previa a criação de um Comitê 

 
130 Yeda Crusius (PSDB) foi Ministra do Planejamento na presidência de Itamar Franco (1992-1994), 

deputada federal entre 1995 e 2006, antes de assumir o Governo do Estado do RS em 2007. Ver 

https://yedacrusius.com.br/biografia/  
131 O CDES-RS era convocado pelo próprio governador, com um corpo diretivo de até 90 conselheiros 

selecionados a partir de sua representação na sociedade civil (Rio Grande do Sul, 2011).  

https://yedacrusius.com.br/biografia/
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Gestor,132 composto por outras secretarias de estado que formulariam as políticas com 

base nas discussões da Câmara Temática da Indústria Naval, do Gás Natural e do Petróleo 

do Rio Grande do Sul subordinada ao CDES-RS (Rio Grande do Sul, 2011; Pastore, 2011).  

 Nesse sentido, foi criada a Agência Gaúcha de Desenvolvimento Industrial 

(AGDI), em 2011, com o objetivo de garantir a execução econômica e financeira dos 

projetos formulados e aprovados nos marcos do Comitê Gestor do PGPIN (Rio Grande 

do Sul, 2011). A agência se tornou um importante instrumento de organização dos 

interesses tanto das elites políticas quanto da sociedade civil. Em 2011, realizou o 

seminário “Plano de Desenvolvimento para a Indústria Oceânica de Petróleo e Gás no RS” 

em parceria com o CCPGE da FIERGS e a Regional Sul da ABENAV apresentando as 

diretrizes da política de desenvolvimento do Governo Estadual, as oportunidades de 

negócios com a Petrobras e a situação da indústria naval brasileira (Dixon, 2011). Outras 

ações sociopolíticas da AGDI foram a realização do Supply Day, entre 2012 e 2014,133 

voltado para as oportunidades de negócios de fornecedores locais com os estaleiros 

instalados em Rio Grande (Hanna, 2012; Nieckel, 2013, 2014).134 Por fim, a agência 

também promoveu o Fórum Estadual de Gás Natural, Petróleo e Indústria Naval, em 

2014,135 centralizando as ações organizadas no interior do PGPIN e do APL de Rio 

Grande e Entorno (RS), além de forjar mais um espaço coletivo de decisão e discussão 

com a presença de diversos atores socioeconômicos locais, dentre eles a FURG, FIERGS 

e a PMRG (Portos e Navios, 2014; Nickel, 2014; Rio Grande do Sul, 2014). Essa 

composição do Fórum aponta para uma trajetória de ampliação das redes sociopolíticas 

gaúchas, criando um espaço coletivo que integralizava a maioria das ações sociopolíticas 

anteriores.  

 A implementação dos programas de desenvolvimento para a indústria naval 

gaúcha foi acolhida pela ALERGS, na figura da Subcomissão do Polo Naval do Rio 

 
132 Segundo Tarso Genro (PT), na ocasião de instalação do Comitê,  “pela primeira vez o Executivo estadual 

participa desta forma na organização de ações que já estão em curso em relação ao polo naval. Será papel 

do Governo, juntamente com o trabalho a ser executado pelo Comitê, atrair cada vez mais os investimentos 

do setor para a Metade Sul do Estado” (Dixon, 2011).  
133 Os eventos contaram com o apoio de diversos atores socioeconômicos, caso do SINAVAL, FIERGS, 

SEBRAE, FURG e Rede Petro RS (Hanna, 2012).  
134 Na ocasião do 1º Supply Day, o gerente de suprimentos da Engevix, Mario Sergio Di Cunto afirmou 

que “eventos desse porte nos dão a oportunidade de conhecer novos fornecedores. Dessa maneira podemos 

trocar informações e experiências, avaliando o que beneficiará ambas as empresas, tanto fornecedora, 

quanto compradora. Assim, conseguimos estimular os demais estabelecimentos gaúchos a evoluir nos seus 

serviços, o que também fortalece o setor” (Hanna, 2012). 
135 Além da AGDI, o Fórum era composto pelo Comitê Gestor do PGPIN, a Petrobras, a UERGS, a 

Prefeitura Municipal de Rio Grande, a FURG, a UFPEL, o IFSul, a FIERGS e o PROMINP (Rio Grande 

do Sul, 2014).   
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Grande (2011). A Subcomissão foi organizada por iniciativa do deputado estadual 

Alexandre Lindemayer (PT) 136  e pretendia acompanhar as medidas adotadas para o 

desenvolvimento do setor naval em Rio Grande (Jornal Agora apud Garcia; Freitas; 

Wolffenbüttel, 2012, p. 344-345). Dentre as ações e atividades organizadas pela 

Subcomissão estavam a realização de uma missão institucional à Coreia do Sul; a 

realização de uma audiência pública na Câmara Municipal de Rio Grande com a 

apresentação de painéis sobre a indústria naval por parte da FURG, da FIERGS, da AGDI  

e do BADESUL; uma outra audiência pública em Porto Alegre, a fim de abrir canais de 

diálogo com a região central do RS com apresentações de representantes da FURG e 

AGDI, além da presença da Prefeitura de Pelotas, da FIERGS, do BADESUL, a SDPI, 

dentre outros. A conclusão do relatório da Subcomissão apontou para a necessidade de 

políticas públicas que preparassem a cidade de Rio Grande para o ciclo de 

desenvolvimento em curso, com investimento na capacitação profissional da mão de obra 

local, promover a preservação ambiental e distribuir renda. Além disso, as recomendações 

atentaram para as questões infraestruturais, como a necessidade de se criar uma travessia 

aquaviária entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte, da criação de um 

aeroporto regional e da duplicação de rodovias federais (ALERGS, 2011). De certa forma, 

a Subcomissão aponta para a continuidade dos esforços iniciados pela Comissão de 

Representação, demonstrando uma ação sociopolítica que encontrou uma convergência 

na criação de espaços coletivos que introduzisse o território de Rio Grande nas discussões 

sobre o polo naval. 

 Com relação às associações empresariais, a FIERGS passa para uma ação 

sociopolítica mais contundente com relação ao desenvolvimento do polo de Rio Grande 

buscando maximizar a participação das indústrias gaúchas nos empreendimentos de 

petróleo, gás e naval no RS. Em 2011, o evento “Mobilização da Indústria Gaúcha para 

o Setor de Petróleo e Gás Natural” se colocou como um espaço de organização e 

apresentação das oportunidades de negócios junto aos estaleiros e a Petrobras, procurando 

integrar a indústria gaúcha nos empreendimentos da rede de petróleo, gás e naval que se 

avolumavam (FIERGS, 2009, 2011). A associação empresarial também conduziu ações 

do SEBRAE-RS e do SENAI-RS. O primeiro organizou as rodadas de negócios entre 

2008 e 2013, para as PMEs interessadas em comercializarem com as firmas localizadas 

 
136 A subcomissão também contou com a participação dos deputados Frederico Antunes (PP), Adílson 

Troca (PSDB), José Sperotto (PTB) e Luis Lauermann (PT) (Alers, 2011).  

8 
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no Polo Naval, além do Seminário Naval e Offshore (2010) (FIERGS, 2009). Já o 

segundo realizou os cursos do PROMINP e do PLANSEQ-Naval, voltados para a 

qualificação profissional, participando do Fórum Regional do PROMINP e do Comitê de 

Concertação do PLANSEQ-Naval. 

 Com forte participação nas estratégias de upgrading econômico e social, a FURG 

participou ativamente dos espaços coletivos de decisão, amplificando as suas ações 

sociopolíticas. Os principais esforços de condução de redes sociopolíticas por parte da 

universidade foram: o APL de Rio Grande e Entorno (RS) (2013), a Feira do Polo Naval 

(2012-2014) e a RICINO (2010-2011). Com relação ao APL, a FURG foi a instituição 

que garantiu e promoveu a sua construção e consolidação, formulando o seu modelo de 

governança com a criação da Associação APL Polo Naval e Offshore de Rio Grande e 

Entorno, em 2014, realizada por convênio com a AGDI (FURG, 2014). A Assembleia 

Geral definiu Danilo Giroldo, vice-reitor da FURG, como Diretor Presidente da 

Associação, mantendo a condução sociopolítica do APL; dos outros participantes, 

destaca-se a inserção dos estaleiros Engevix-Ecovix e do EBR no Conselho de 

Administração (FURG, 2014).137 Já a Feira do Polo Naval, ocorrida entre 2012 e 2014, 

tornou-se um espaço coletivo anual que reunia diversos eventos sobre o polo naval de Rio 

Grande, colocando a FURG no circuito dos eventos navais nacionais e regionais. A Feira 

contou com as Rodadas de Negócio do SEBRAE; a Conferência Internacional em 

Tecnologia Naval e Off-Shore (NAVTEC), palestras de convidados internacionais e da 

participação de diversos atores socioeconômicos nacionais e regionais (FURG, 2012; 

Prefeitura Municipal de Rio Grande, 2013; Nieckel, 2014). Por fim, a RICINO permitiu 

que a FURG organizasse as demandas de desenvolvimento tecnológico local a partir de 

um formato de rede que interligava atores locais e nacionais, em especial, com outras 

universidades que desenvolviam tecnologia naval (Sobena; et al, 2010). 

 A construção das redes sociopolíticas no RS indica um esforço coletivo de atores 

socioeconômicos em expandirem espaços de atuação conjunta na resolução de problemas 

e desafios de desenvolvimento regional abertos pela chegada dos investimentos navais. 

Com relação às elites políticas estaduais e municipais, observa-se os esforços conduzidos 

pelo Governo Estadual do RS, pela via da AGDI e da SDPI, mobilizando amplos atores 

socioeconômicos para subsidiarem e influenciarem nos programas de desenvolvimento 

regional para o setor naval, vide o PGPIN e o Fórum Estadual de Gás Natural, Petróleo e 

 
137  Além desses estaleiros, o Conselho de Administração também era composto por outros atores 

socioeconômicos e instituições, elencados no Apêndice C.   
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Indústria Naval. A ALERGS, na figura da Comissão Externa (2005-2006) e da 

Subcomissão (2011), atuou no sentido de construir elos sociopolíticos com o território de 

Rio Grande, potencializando os interesses da sociedade civil e da PMRG nos benefícios 

coletivos que os investimentos na indústria naval poderiam gerar. A FIERGS apoiou e 

participou desses espaços com os interesses de inserir a indústria gaúcha no novo ciclo 

de transformação industrial que se realizava, buscando gerar negócios para os seus 

filiados. A FURG, a partir do projeto do APL de Rio Grande e Entorno (RS), da Feira 

Polo Naval e da RICINO, posicionou-se como um ator socioeconômico preocupado em 

estabelecer e contribuir com redes sociopolíticas que gerassem ações colaborativas entre 

os governos, estaleiros e universidades, reunindo recursos sociopolíticos que a dotaram 

de poder na definição e nos rumos das políticas de desenvolvimento naval. De forma geral, 

as redes sociopolíticas do RS conseguiram criar diversos espaços de atuação conjunta que 

envolveram atores socioeconômicos com interesses diversos, mas com objetivos que se 

coadunaram em torno das possibilidades de desenvolvimento regional. Todavia, apesar 

de uma maior integração nas redes sociopolíticas do RS, não há indícios de participação 

ativa do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 

Material Elétrico de Rio Grande (STIMMMERG) nessas redes, apesar do mesmo ter 

composto a Associação do APL de Rio Grande Entorno (RS), ficando excluída a 

participação mais direta de trabalhadores nesse processo. 

3.3 Conclusão parcial e comparativa das redes sociopolíticas 

 Em perspectiva, a rede sociopolítica do RJ se mostrou mais assimétrica em termos 

da sua constituição se colocada lado a lado com a rede sociopolítica do RS. Os espaços 

coletivos forjados pela primeira, tendo a liderança da SEDEIS na maioria delas, não 

apresentaram uma trajetória de maior inserção de outros atores socioeconômicos mais 

periféricos interessados no desenvolvimento do setor. Apesar das iniciativas de 

construção do Seminário de Balanço do Setor Naval e Offshore (2010-2014) que logrou 

agregar mais atores na contribuição de políticas para o setor em um primeiro momento, o 

resultado da constituição da rede sociopolítica, o Fórum Estadual de Petróleo, Gás Natural 

e Indústria Naval (2014) não agregou mais atores, em especial, o caso do SINAVAL, da 

UFRJ e do Fórum de Trabalhadores. Já a segunda conseguiu integrar boa parte dos atores 

socioeconômicos, criando laços e espaços coletivos que se reproduziram e se conectaram 

em espaços maiores e mais representativos, como o APL de Rio Grande e Entorno (RS) 

e a RICINO, liderados pela FURG, se mostrando o ator socioeconômico principal na 
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articulação das redes sociopolíticas. Nesse caso, as elites políticas estaduais atuaram na 

proposição de fortalecer as iniciativas conjuntas que gerassem cooperação e deliberação 

coletiva entre atores interessados – principalmente, a partir da gestão de Tarso Genro (PT). 

Essas iniciativas foram expressas pela criação do CDES-RS e da Câmara Temática da 

Indústria Naval, do Gás Natural e do Petróleo do Rio Grande do Sul (2011) e dos espaços 

coletivos forjados pela AGDI. Com relação aos trabalhadores, o Fórum dos 

Trabalhadores da Indústria Naval (2002) no RJ se apresentou como um espaço próprio 

dos sindicatos em pressionar outros atores socioeconômicos pelas suas demandas, apesar 

de participarem de espaços coletivos poucas foram iniciativas lideradas por estes. Já no 

caso do RS, o STIMMMERG não logrou em propor iniciativas de construção de espaços 

coletivos, tendo pouca participação direta nas redes sociopolíticas.138  

 No próximo capítulo são apresentadas as estratégias de upgrading econômico e 

social (navipeças, desenvolvimento tecnológico e qualificação profissional) em cada polo 

naval, demonstrando como as redes sociopolíticas formuladas e construídas apresentadas 

aqui influenciaram nas estratégias desenvolvidas, apontando para o papel das redes 

sociopolíticas em moldar os padrões de relacionamento entre atores socioeconômicos 

locais e firmas globais e seus respectivos interesses. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
138 Cabe ressaltar que Garcia (2013) indica que o STIMMMERG logrou em realizar cursos de qualificação 

em parceria com a PMRG.  
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Capítulo 4: As estratégias de upgrading econômico e social  

 A proposta deste capítulo é demonstrar empiricamente como os polos navais do 

RJ e do RS articularam as suas respectivas estratégias de upgrading econômico e social 

e como foram amplificadas ou limitadas pelas redes sociopolíticas descritas no capítulo 

3. A condução dessas estratégias revela como os atores socioeconômicos locais buscaram 

melhorar a posição do território no interior das redes globais de produção da indústria 

naval, seja pelo estabelecimento de strategic coupling (Coe; et al, 2004; Yeung, 2014) 

com atores globais, seja pelo desenvolvimento endógeno das capacidades de fornecedores 

e estaleiros locais pela via do enraizamento territorial. Essas estratégias são definidas por 

relações de poder entre os atores socioeconômicos em questão (Henderson; et al, 2011), 

revelando a influência das dinâmicas territoriais nos resultados de desenvolvimento 

(Santos, 2011), influindo em como o território se organiza no contexto global da rede e 

nas possibilidades de geração de valor local (Henderson; et al, 2011). Nesse caso, as 

oportunidades de desenvolvimento dependem de como essas estratégias de upgrading 

econômico e social foram mediadas pelas redes sociopolíticas, a partir de um prisma 

analítico com foco na densidade dessas redes expressas pelo nível de cooperação entre os 

atores participantes. Dessa forma, as redes sociopolíticas são vistas aqui como elementos 

que influenciam no alcance e no direcionamento das trajetórias de desenvolvimento 

econômico e social. 

 Na primeira seção são apresentadas as estratégias de upgrading referentes ao setor 

de navipeças, onde o RJ - em especial a SEDEIS - procurou desenvolver os seus 

fornecedores a partir de estratégias de strategic coupling entre o território e firmas 

fornecedoras globais a partir da criação de um polo de navipeças. Já o RS, na figura da 

FURG, apostou no fortalecimento do APL de Rio Grande e Entorno construindo uma 

governança regional pelos canais de negócios entre potenciais fornecedores locais e os 

estaleiros gaúchos, reforçadas por outras ações da AGDI e da FIERGS voltadas para as 

PMEs.  

 Na segunda seção, referentes às estratégias de desenvolvimento tecnológico, 

demonstra-se como o RJ privilegiou a construção do Parque Científico da UFRJ enquanto 

um meio de chegada de firmas globais, enquanto a FIRJAN e o SEBRAE preferiram a 

construção de uma estratégia em torno do estabelecimento do ITN, nos marcos dos 

investimentos da OSX. No caso do RS, são salientados os esforços da FURG em 
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desenvolver o OCEANTEC dentro dos marcos da RICINO, permitindo o enraizamento 

territorial do ERG pela via da criação do Tecvix.  

 Na terceira e última seção, são apresentadas as estratégias de qualificação 

profissional, onde no RJ foram privilegiadas as relações entre as instituições nacionais do 

PROMINP e do PLANSEQ-Naval com a FIRJAN e o SENAI, com participação dos 

sindicatos de trabalhadores em suas execuções e formulações. Também nos marcos do 

ITN, a FIRJAN e a SENAI construíram possibilidades de capacitação profissional para 

os empreendimentos da OSX. No RS, as estratégias envolveram a articulação entre 

instituições regionais e nacionais, tanto do PROMINP quanto do PLANSEQ-Naval, 

todavia, sem a participação do sindicato dos trabalhadores local.  

 

4.1 As tentativas de construção de uma indústria de navipeças brasileira: o papel da 

Petrobras   

 A construção da política de navipeças a nível nacional envolveu um conjunto de 

relações de poder entre a Petrobras, os fornecedores de navipeças, os estaleiros e diversas 

outras instituições. A Petrobras, ao mesmo tempo que exerceu uma espécie de poder 

corporativo sobre os participantes da rede de produção liderada por ela – em especial, 

estaleiros e empresas de navipeças -, direcionando a demanda de embarcações, também 

exerceu um poder institucional ao elaborar um conjunto de regras e normas de atuação 

gerencial e empresarial – caso da lei de conteúdo local pela via do PROMINP 

(apresentado no capítulo 2) - objetivando uma maior competividade, inclusive 

internacional, dos seus fornecedores e contratantes. O papel da estatal reforça o 

argumento de que o Estado ainda se mantem como um ator relevante dentro da 

organização das redes globais de produção, apesar de ter perdido peso em relação às 

firmas globais. Logo, a questão da ação de empresas estatais é contingente e empírica,139 

produzindo resultados heterogêneos (Coe; Hess; Dicken, 2008; Dicken, 2004).  

 
139 “Sob certas condições específicas, o estado pode exercer uma influência material e pode garantir que 

haja benefícios nacionais e locais positivos. Para conseguir isso, no entanto, o estado não só precisa ter a 

capacidade teórica de controlar o acesso aos bens dentro de seu território, mas também o poder de 

realmente determinar esse acesso. Em outras palavras, estados "fortes" podem ser altamente eficazes na 

luta pelo poder sobre os investimentos” (Coe; Hess; Dicken, 2008, p. 19. Tradução minha) (Under certain 

specific conditions, the state can exert a material influence and can ensure that there are positive national 

and local benefits. To achieve this, however, the state not only has to have the theoretical capacity to control 

access to assets within its territory but also the power actually to determine such access. In other words, 

‘strong’ states can be highly effective in the power struggle over investments).  
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 Nesse sentido, a Petrobras privilegiou formular espaços e convênios que 

envolvessem outros atores e instituições regionais interessados na capacitação de 

fornecedores. A proposta desses espaços previa uma ampla articulação sociopolítica entre 

diversas instituições, envolvendo associações empresariais, entidades e instituições 

interessadas no desenvolvimento da indústria de navipeças. Essas instituições exerciam o 

poder coletivo e institucional que representava diversos atores socioeconômicos 

preocupados em influenciar nas decisões e formulações desses espaços. Dentre essas 

iniciativas, destaca-se o convênio Petrobras-Sebrae, firmado em 2004, com o objetivo de 

organizar uma base potencial de pequenas e médias empresas e capacitá-las nos negócios 

junto a Petrobras, aderindo a um programa de desenvolvimento de qualidade nos produtos 

e serviços exigidos pela estatal (Petrobras – Fatos e Dados, 2014).140 Outro exemplo foi 

o Catálogo de Navipeças141, realizado em 2009 e 2011, com o objetivo de organizar e 

certificar potenciais firmas de navipeças interessadas em participarem da rede de 

produção da indústria naval (Portos e Navios, 2009; Redação TN Petróleo, 2009; Fator 

Brasil, 2011). 

 A estratégia de desenvolvimento de fornecedores de navipeças para os polos 

navais envolveu dois movimentos principais: primeiro, os convênios e parcerias com 

entidades de representação de firmas interessadas em estabelecer negócios com a estatal; 

segundo a criação de Arranjos Produtivos Locais (APLs). Os convênios e parcerias se 

estabeleceram a partir da coordenação dos Fóruns Regionais do PROMINP, organizados 

a fim de garantirem as exigências de conteúdo local. Esses convênios envolviam 

entidades nacionais como o BNDES com linhas de crédito especiais para as firmas 

fornecedoras (Petrobras, 2009), e também de atores locais, caso de governos estaduais, 

municipais e mesmo do SEBRAE, na organização de potenciais firmas fornecedoras. A 

proposta de formar uma rede intrarregional de fornecedores permitiria que a Petrobras 

mapeasse quais os produtos e equipamentos estivessem em falta no mercado regional. 

Segundo Marco Ferreira, membro da coordenação executiva do PROMINP,  

Temos que pensar em longo prazo para sanar as deficiências, revisando as 

estratégias, considerando a expectativa de toda indústria, os aspectos 

 
140 Os resultados apresentados incluíram cerca de 19 projetos em 13 estados, com cerca de R$ 78 milhões 

investidos na capacitação das pequenas e micros empresas, atendendo cerca de 20 mil empresas nos dois 

convênios estabelecidos entre as instituições, com aumento de 51% no faturamento das empresas e 19% 

nas contratações de mão-de-obra (Petrobras – Fatos e Dados, 2014). 
141 O Catálogo de Navipeças foi realizado pela ONIP em parceria com a ABDI e o MDIC. O Comitê Gestor 

foi formado pela ONIP, ABDI, ABEAM, ABIMAQ, ABINEE, ABITAM, SINAVAL, SYNDARMA, 

SEBRAE-RJ, PROMINP, FINEP, BNDES e SOBENA (Portos e Navios, 2009; Redação TN Petróleo, 

2009). 
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empresariais regulatórios, e ampliar a articulação externa e interna das ações 

para que elas sejam mais eficazes (Agência Petrobras, 2011). 

 

 Já a proposta de criação de APLs se materializou em 2013, consistindo em 

territórios-chave para os negócios da estatal que envolviam toda a etapa produtiva 

nacional da rede de petróleo, gás e naval. Esses territórios foram organizados em cinco 

regiões principais: Rio Grande (RS), Itaboraí (RJ), Ipatinga (MG), Maragogipe (BA) e 

Ipojuca (PE).142 O objetivo da estratégia previa inserir modelos de governança regional 

em cada um dos APLs, onde a Petrobras atuaria como uma empresa-âncora nos 

empreendimentos, buscando gerar relações cooperativas entre as firmas e atores 

participantes (Portos e Navios, 2014; Góes, 2012a, 2012b). Segundo Helena Menezes, 

secretária de desenvolvimento da produção do MDIC,  

O esforço é organizar polos para atender a Petrobras de maneira mais orientada. 

Nos APLs, os projetos da Petrobras vão funcionar como espécie de âncoras, 

que tem um lado bom, pois sinaliza de forma clara aos fornecedores quem é o 

cliente. O que precisa se evitar nesses casos é a dependência em relação a 

somente um grande comprador, no caso a Petrobras (Góes, 2012a). 

 Essa seção demonstrou como a Petrobras foi um ator-chave para a construção da 

estratégia de upgrading das navipeças a nível nacional, exercendo poder sobre toda a rede 

de produção da indústria naval. A ação da estatal aponta para a sua relevância não só em 

coordenar o mercado de fornecedores de navipeças nacional, mas também exercendo 

poder nas possibilidades de inserção de territórios produtivos nas redes globais de 

produção da indústria naval, como fica claro no caso do POLINAVI no RJ e do APL de 

Rio Grande e Entorno (RS) no RS, casos apresentados nas duas próximas subseções.  

4.1.1 As navipeças no Rio de Janeiro: o caso do Polo Industrial, Logístico, Naval e 

Offshore de Duque de Caxias (POLINAVI) 

 A estratégia de upgrading econômico e social de desenvolver um polo de 

navipeças no Rio de Janeiro levou em consideração dois aspectos relevantes na 

construção de um aglomerado industrial de fornecedores. O primeiro, a definição do 

território que receberia esse polo de navipeças. O segundo, a prioridade para a atração de 

firmas globais para estas potenciais aglomerações. Essas prioridades foram construídas a 

partir do poder institucional exercido pela SEDEIS na coordenação da implementação 

desse polo de navipeças. A estratégia da SEDEIS previa promover a inserção do território 

do Rio de Janeiro na rede global de produção da indústria naval pela via da chegada de 

 
142 Os esforços de implementação envolveram parcerias e convênios com o MDIC, a ABDI e o BNDES 

(Portos e Navios, 2014). 
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firmas globais especializadas em navipeças. Já essas firmas globais – em especial, o caso 

da Rolls Royce – pretendiam acessar o mercado de petróleo, gás e naval brasileiro e 

ampliar suas chances de garantir contratos com a Petrobras, que exigia o CL nos seus 

empreendimentos. Nesse caso, as estratégias de upgrading para a indústria de navipeças 

podem ser compreendidas a partir do strategic coupling realizado entre a SEDEIS e essas 

firmas globais, envolvendo uma combinação das estratégias de cada ator socioeconômico 

em questão.  

 Com relação às associações empresariais, a FIRJAN e o SEBRAE buscaram 

construir as rodadas de negócios com o intuito de ampliar os contratos de fornecedores 

fluminenses nos projetos da Petrobras, ao passo que apoiou a construção do POLINAVI. 

Já o SINAVAL e a ABENAV também apoiaram a estratégia do polo de navipeças. 

Todavia, observa-se que a iniciativa do Comitê de Navipeças (2009) por parte destas 

entidades não encontraram espaços para se consolidarem nas estratégias de upgrading 

para o setor de navipeças, demonstrando que o Fórum de Conteúdo Local, proposto pelo 

SINAVAL, não conseguiu se estabelecer com uma rede sociopolítica mais ampla e que a 

participação do sindicato no Seminário Balanço de Setor Naval e Offshore não foi o 

suficiente para a implementação das suas estratégias. Abaixo, o quadro 4 organiza os 

atores socioeconômicos com base nos poderes exercidos por estes e suas referentes 

estratégias de upgrading para o setor de navipeças. 
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Quadro 4 - Atores socioeconômicos e os tipos de poder exercidos na formulação de 

estratégias de upgrading para o setor de navipeças no RJ 

Atores socioeconômicos Tipo de poder Navipeças 

SEDEIS Institucional Criação do POLINAVI. Transformar o 

Rio de Janeiro no polo de navipeças 

principal para a Petrobras  

Firmas fornecedoras 

globais (Rolls-Royce) 

Corporativo Ampliar os negócios junto à Petrobras 

mediante a instalação de planta 

industrial no Rio de Janeiro. 

Maximização do CL 

Petrobras Corporativo e 

Institucional 

Lei de conteúdo local. Exigência de um 

padrão global de capacitação dos 

fornecedores visando uma maior 

competitividade 

FIRJAN e SEBRAE Institucional Rodada de negócios locais visando a 

seleção de fornecedores para a 

Petrobras. Apoio à iniciativa de 

chegada de fornecedores globais 

ABENAV e SINAVAL Institucional Organização do Comitê de Navipeças 

como forma de capacitação de 

fornecedores locais. 

Defesa da chegada de fornecedores 

globais como meio de maximizar o CL 

e diminuir os custos para a indústria 

naval brasileira 

Fonte: Elaboração própria 

 A primeira discussão em termos da construção de um território voltado 

exclusivamente para o fornecimento de navipeças ocorreu em meados de 2007, 

envolvendo a escolha dos munícipios de Niterói e São Gonçalo. No contexto do 

lançamento do dique seco do estaleiro Mac Laren em Niterói, que contou com a presença 

do governador fluminense Sergio Cabral, foi lançada a proposta de um polo industrial 

que abrigaria firmas de navipeças na cidade nos moldes de um APL (Jornal do Brasil, 

2007; Abramo, 2007a). Essa proposta foi maturada a partir do encontro de diversos 

atores-chave para o setor na cidade de Niterói durante a realização da II Feira e 
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Conferência Internacional de Tecnologia Naval e Offshore (Fenashore), uma ação 

conjunta entre o IBP e a prefeitura de Niterói. Dentre os objetivos da Feira, estavam os 

incentivos e programas de capacitação de fornecedores para as obras da Transpetro 

(Globo Online, 2007). Outra realização dessa feira envolveu uma rodada de negócios 

conduzida pelo SEBRAE e a ONIP a fim de aproximar potenciais fornecedores de 

navipeças no estado (TN Petróleo, 2007).   

 A realização dessas feiras reafirmou a posição de Niterói como o território naval 

principal do Rio de Janeiro e fortaleceu a decisão de desenvolver um polo de navipeças 

no local, formando um aglomerado industrial junto aos estaleiros instalados. O poder de 

atratividade da cidade é expressa pelas chegadas da Rolls-Royce, 143  em 2009, e da 

Wartsilla, 144  em 2013 (Jadjiski, 2013; TN Petróleo, 2013). Todavia, o problema da 

ausência de espaço físico145 e problemas infraestruturais146 se colocaram como entraves 

para esses objetivos. Essa situação implicou em uma redefinição territorial da construção 

do polo de navipeças, de Niterói para Duque de Caxias, a partir de 2012. 

 A estratégia de upgrading do desenvolvimento do setor de navipeças no RJ 

privilegiou dois movimentos que se completavam. Por um lado, buscou criar condições 

de atratividade para firmas globais de fornecedores de navipeças que trouxessem 

expertise em equipamentos não produzidos no Brasil, desenvolvendo parcerias 

tecnológicas que difundissem conhecimento especializado para os fornecedores locais. 

Por outro lado, e em função disso, buscou reforçar o papel do Rio de Janeiro como polo 

 
143 De acordo com o presidente da Rolls-Royce na América do Sul, Francisco Itzaina, a decisão de instalar 

o centro marítimo se dava pelo fato de “Niterói concentrar hoje o maior polo da indústria naval do país e 

possuir, portanto, vocação natural para atrair investimentos de grandes empresas, sejam elas nacionais ou 

estrangeiras (Jadjiski, 2013).  
144 Segundo Robson Campos, presidente da Wartsilla no Brasil, “a localização é estratégica tanto para o 

recebimento de componentes quanto para as nossas entregas, pois a cidade de Niterói, juntamente com o 

bairro do Caju, está entre os principais eixos de serviços offshore no Brasil”, comenta Robson Campos, 

presidente da Wärtsilä no Brasil (TN Petróleo, 2013, p. 7). 
145  Em audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento 

Regional da ALERJ em 2010, Júlio Bueno (SEDEIS) afirmou que “o problema principal da industrial naval 

do Rio de Janeiro é que por termos sido, historicamente, o início da indústria naval do Brasil os nossos 

estaleiros, os nossos principais estaleiros têm problemas empresariais. E junto a isso, o litoral do Rio de 

Janeiro ele também é fortemente adensado, o que faz com que a gente tenha poucas áreas disponíveis à 

indústria naval. Então, a nossa grande luta é de deixar disponível ao empresariado brasileiro áreas (...) 

lugares possíveis de se fazer plataformas, navios, etc (Alerj, 2010). 
146 Em especial, a questão do tráfego nas ligações entre São Gonçalo e Niterói. Nessa questão, Elísio 

Fonseca, presidente Associação Conselho Empresarial Naval-Offshore e Serviços de Niterói (ASSCENON) 

afirmou em entrevista a site Portos e Navios que a associação pretendia criar uma rota marítima para o 

transporte de funcionários. Segundo ele, “todos os cais estão prontos. A atracação é fácil no Mauá, no Brasa 

e no final da ilha. O problema é fazer atracação nas Pedrinhas. Estamos levando isso muito a sério, porque 

temos necessidades. Vai chegar um momento em que o empregado não vai conseguir chegar ao trabalho” 

(Jadjiski, 2013). 
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naval de fornecedores para a Petrobras. Dessa forma, o território do Rio de Janeiro 

realizou o strategic coupling com essas firmas globais a partir do interesse destas em 

aproveitarem os investimentos promovidos pela Petrobras, enquanto o Rio de Janeiro 

buscava se inserir no circuito global de fornecedores de navipeças. Logo, a atuação da 

SEDEIS em fortalecer as oportunidades de inserção exercia a “cola” institucional entre 

os interesses das firmas globais em se instalarem no Brasil e o potencial de 

desenvolvimento regional buscado pelos atores da indústria naval fluminense.  

   A construção do POLINAVI representava a reunião de condições para a instalação 

das firmas globais e do poder corporativo exercido por elas, com investimento por parte 

do Governo do Estado do RJ em liberação de áreas físicas e em infraestrutura. O acordo 

foi firmado na agenda do II Balanço do Setor Naval e Offshore em 2012, envolvendo a 

FIRJAN, a CODIN, a SEDEIS e o SINAVAL.147 Os valores da atração do investimento 

giravam em torno de R$ 1,5 bilhão com o potencial de geração de 5 mil empregos. Em 

termos das condições colocadas pelas firmas globais, a introdução de um polo de 

navipeças na Baía de Guanabara propiciaria o acesso aos estaleiros da região pela via 

marítima, resolvendo o problema do transporte na região. O modelo de governança 

gerencial do POLINAVI também atendia as exigências de um padrão global ancorado em 

uma  modelo de condomínio industrial com forte ênfase no modelo hidroviário (Portal 

Fator Brasil, 2012).148    

 As associações empresariais de representação dos estaleiros, a ABENAV, 

SINAVAL e a FIRJAN aderiram a estratégia da chegada de firmas globais. Esses atores 

exerceram o poder coletivo no sentido de respaldar as decisões da SEDEIS, fortalecendo 

essa direção no desenvolvimento regional. A perspectiva de chegada de firmas globais de 

fornecedoras permitiria aos estaleiros fluminenses o acesso a produtos e equipamentos de 

maior qualidade em solo brasileiro, aumentando a porcentagem de CL na fabricação de 

embarcações e potencializando a transferência de tecnologia para firmas locais. Segundo 

Augusto Mendonça, presidente da ABENAV,  

com essas parcerias poderemos melhorar nossos processos e acelerar nossa 

curva de aprendizado. Toda parceria é bem-vinda, desde que haja transferência 

 
147 Em entrevista veiculada pelo Portal Fator Brasil sobre o anúncio do POLINAVI, Júlio Bueno (SEDEIS) 

salientou que “temos recebido constantes consultas de grandes empresas nacionais e internacionais da 

indústria offshore que querem se instalar no Rio, visando o elevado volume de encomendas que deve 

ocorrer nos próximos anos em decorrência do pré-sal. O estado do Rio tem vocação histórica para atender 

a maior parte desta demanda e é natural o interesse destes investidores”  (Portal Fator Brasil, 2012). 
148 Em entrevista ao Portal Fator Brasil, Alexandre Gurgel, pontuou que “a logística de transporte é o ponto 

crítico, especialmente para o acesso aos estaleiros da Baía de Guanabara, implantados há muitos anos, em 

locais com o sistema viário muito comprometido e sacrificado, e com restrições físicas importantes para 

carga pesada” (Portal Fator Brasil, 2012).  
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de tecnologia e que o produto seja produzido em território nacional (Teixeira, 

2012).  

Em notícia veiculada pelo site Exame em 2012, o vice-presidente executivo do SINAVAL, 

Franco Papini, afirmava que fornecedores globais como a Pellegrini, a Raytheon e a 

Rolls-Royce tinham interesse em se instalar no país. Essa vinda abriria a possibilidade, 

segundo o vice-presidente, de ampliar o conteúdo local dos contratos da Petrobras, "se já 

atingimos 60% (de conteúdo local), isso é página virada. Vamos buscar os 40% que 

faltam" (Valle, 2012). Todavia, essas entidades tiveram pouca participação direta nas 

relações entre o território do Rio de Janeiro e as firmas globais, ficando estas a cargo 

quase que exclusivamente da SEDEIS. O SINAVAL e a ABENAV organizaram o Comitê 

de Navipeças, em 2009,149 com o objetivo de coordenar as demandas de navipeças com 

as entidades representantes de firmas fornecedoras brasileiras, deixando claro a 

preocupação de identificar fabricantes nacionais de navipeças (Sinaval Informa, 2009). 

Porém, essa estratégia não foi aderida pela SEDEIS, demonstrando a baixa capacidade 

do Fórum de Conteúdo Local em agregar outros atores socioeconômicos. Já a FIRJAN, 

pela ação do SEBRAE, priorizou a capacitação de firmas locais para se tornarem 

fornecedoras da Petrobras, maximizando a participação das PMEs em projetos de petróleo 

e gás no RJ, apesar de também apoiar a criação do POLINAVI.  

 As estratégias e o poder corporativo exercido pelas firmas globais podem ser 

representadas pelas iniciativas de instalação de plantas industriais da Rolls-Royce.150 A 

firma britânica veio fabricar equipamentos no Rio de Janeiro a partir de um conjunto de 

interesses e objetivos, representados pela estratégia de negócios junto à Petrobras. A 

estatal exercia o poder institucional ao definir a exigência de CL em seus contratos. A 

firma britânica, por sua parte, procurava se instalar no Brasil na busca de maximizar CL 

e melhorar sua posição enquanto fornecedora da Petrobras. Essa dinâmica de poder foi 

mediada pelo território do Rio de Janeiro, que com a chegada da firma pretendia enraizá-

la territorialmente a partir de parcerias com fornecedores locais, ao passo que capacitaria 

o território em se tornar um polo de navipeças para a Petrobras. Dessa forma, os objetivos 

da Rolls-Royce envolviam uma articulação entre o território e as contrapartidas que esse 

prometia na instalação do empreendimento. Nesse caso, o strategic coupling estabelecido 

 
149  Os representantes de entidades de representação foram: Paulo Sergio Galvão (ABINEE), Walter 

Lapietra, Alberto Machado (ABIMAQ) e José Adolfo Siqueira (ABITAM). 
150 A Rolls-Royce é uma firma britânica no formato de um aglomerado que atua em diversos ramos 

industriais, produzindo equipamentos especializados, como propulsores, sistemas ancoragem, motores, 

entre outros. A empresa chegou ao Rio de Janeiro no boom dos empreendimentos offshore que iniciavam 

em solo nacional, em 2003 (Infomet, 2003). 
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entre os atores globais e locais permitiram uma agenda conjunta que potencializava as 

possibilidades de desenvolvimento regional.   

 A Rolls-Royce pretendia investir US$ 100 milhões no Brasil em projetos ligados 

ao pré-sal. A perspectiva era de desenvolver fornecedores terceirizados nacionais, 

capacitando-os no fornecimento de equipamentos para construção de módulos de turbinas 

em contratos com a Petrobras, aumentando o CL dos equipamentos fornecidos pela firma 

(Automotive Business, 2011).151  A construção de uma fábrica de turbogeradores no 

distrito industrial de Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro (RJ) em 2014, pretendia 

atender esses requisitos (Putti, 2014). Outro empreendimento da firma foi a criação de 

um Centro Marítimo de Treinamento, na cidade de Niterói também em 2014 (Romero, 

2014).  

 A Rolls-Royce fornece a evidência empírica de como as estratégias de upgrading 

econômico e social voltada para o desenvolvimento de um setor de navipeças foram 

construídas pelo território do RJ. As estratégias e interesses da firma e do Rio de Janeiro 

se combinaram ao nível local, abrindo possibilidades de enraizamento territorial da Rolls-

Royce, vide o empreendimento em desenvolver fornecedores locais para a construção de 

turbinas e a criação do Centro Marítimo de Treinamento. Do lado do RJ, a SEDEIS atuou 

para atender demandas exigidas pela firma – investimento em infraestrutura, liberação de 

terras, isenção de ICMS. Por fim, a Petrobras aparece como a demandante final desses 

empreendimentos, onde o Rio de Janeiro buscou desenvolver uma indústria de navipeças 

para os negócios da estatal, enquanto a Rolls-Royce procurou atender os níveis de 

conteúdo local exigidos a fim de garantir maior competitividade pelos contratos da 

Petrobras.  

 O caso da Rolls-Royce se mostrou bastante ilustrativo de como se operou as 

condições da vinda de firmas globais para o Rio de Janeiro e quais os interesses que se 

construíram durante esse processo. Outras firmas também apontavam como as suas 

 
151 Em entrevista concedida por Francisco Itzaina, presidente da Rolls-Royce na América Latina, à Revista 

TN Petróleo de 2012, ele afirmava que “o compromisso em expandir nossa presença no Brasil vai muito 

além da assinatura de um contrato. Por isso, muito antes do primeiro acordo com a Petrobras – para ser 

mais exato, seis meses antes – já havíamos comprado o terreno em Santa Cruz. A escolha do local deve-

se ao fato de o município do Rio de Janeiro ter colocado em prática um programa de melhoria para 

a região. Mas, sem dúvida, a necessidade de aumentar nosso índice de conteúdo local no país – não só em 

nossos equipamentos, mas também por meio de nossos serviços – também propiciou os investimentos na 

abertura da fábrica. A unidade garantirá um nível gradativamente maior de conteúdo local. Por exemplo: 

em cada pacote de turbina a gás entregue à Petrobras, cujos componentes serão, em parte, produzidos por 

fornecedores brasileiros” (Miguez, 2012, p. 44. Negritos meus). 
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estratégias de negócios se vinculavam as possibilidades ofertadas pelo território do Rio 

de Janeiro. Dentre elas, a International Paint – empresa do portfólio da Akzo Nobel para 

pintura marítima, com sede em São Gonçalo (RJ) -, desenvolveu tecnologias inovadoras 

para o mercado brasileiro (Cardoso; Romero; Miguez, 2009). A Wartisilla, uma das 

líderes no segmento de propulsão marítima, foi outra firma global que estabeleceu 

negócios no Rio de Janeiro. A principal movimentação da firma em termos da construção 

de uma planta industrial foi estabelecida em parceria com a Nuclep, em Itaguaí (RJ). 

Desde 2006, a Nuclep tinha se credenciado em produzir motores com o selo de qualidade 

e certificação da Wartisilla (Figueiredo, 2006). Em 2012 foi aventada uma parceria mais 

robusta com a construção de uma planta industrial no modelo de joint-venture em Itaguaí 

(RJ) (Alyne, 2012).  

 Esses exemplos apontam para a convergência de interesses de uma estratégia de 

upgrading que privilegiasse a chegada de investimentos de firmas globais no território do 

Rio de Janeiro. As relações estabelecidas entre os atores locais (SEDEIS), as firmas 

globais (Rolls-Royce) e as firmas/instituições nacionais (Petrobras) indicaram em como 

se constituiu a tentativa de desenvolvimento de uma rede de fornecedores de navipeças 

no Rio de Janeiro. A SEDEIS, ao exercer o poder institucional, estabeleceu os parâmetros 

de realização do strategic coupling com as firmas globais, ao passo que estas exerceram 

o poder corporativo na exigência de contrapartidas infraestruturais por parte das elites 

políticas locais. A dinâmica entre o global e o local nesse caso perpassam pelas relações 

estabelecidas a nível nacional com o papel da Petrobras exercendo poder corporativo e 

institucional, revelando a complexidade e o caráter multiescalar da rede de produção da 

indústria naval no Brasil. Nesse sentido, as redes sociopolíticas lideradas pela SEDEIS - 

caso do Seminário de Balanço do Setor Naval e Offshore (2012-2014) – legitimaram sua 

estratégia de criação do POLINAVI, baseado na chegada de firmas fornecedoras globais, 

gerando a adesão à política de desenvolvimento regional por parte das associações 

empresariais, caso do SINAVAL e da ABENAV. Ao passo que as estratégias que previam 

a construção de fornecedores locais já estabelecidos, pela via do Comitê de Navipeças e 

do Fórum de Conteúdo Local não ganhou prioridade nas redes sociopolíticas conduzidas 

pela SEDEIS. A FIRJAN também aderiu a política participando inclusive da assinatura 

de intenções da criação do POLINAVI; porém, a federação diversificou as suas ações, 

realizando as rodadas de negócios, em parceria com o SEBRAE, para fortalecer as PMEs 

fluminenses na rede de fornecedores da Petrobras. 



97 
 

 As redes sociopolíticas construídas no RJ não favoreceram a inserção dos 

interesses mais amplos das associações empresariais, apesar da adesão destas ao 

POLINAVI. O resultado da não inserção do SINAVAL e da ABENAV no Fórum de 

Petróleo, Gás e Offshore pode ter levado a não contribuição dos relatórios produzidos 

pelo I Fórum de Conteúdo Local, voltado para as questões referentes ao desenvolvimento 

de fornecedores de navipeças. Com relação à FIRJAN, apesar das Rodadas de Negócios, 

não houve nenhuma ação no sentido de fortalecer uma rede de fornecedores, apostando e 

assumindo a importância do POLINAVI. Cabe ressaltar que a política da criação de um 

polo de navipeças não logrou sucesso, tendo o POLINAVI nunca tendo sido concretizado. 

 Na próxima subseção são discutidas as estratégias de upgrading para o setor de 

navipeças no RS, chamando a atenção para o papel do APL na organização do território 

enquanto uma rede sociopolítica que ampliou sua representação perante os atores 

socioeconômicos do polo naval gaúcho. Com relação aos atores locais são demonstrados 

o papel preponderante da FURG enquanto uma liderança institucional do próprio APL; 

da ação sociopolítica da AGDI na organização das oportunidades das firmas fornecedoras 

gaúchas em se tornarem fabricantes de navipeças para os estaleiros locais. Com relação 

às associações empresariais, a FIERGS, por via do SEBRAE, realizou as rodadas de 

negócios, além das intermediações do Catálogo de Navipeças no RS em parceria com a 

ABDI e a ONIP. 

4.1.2 As navipeças no Rio Grande do Sul: o caso APL de Rio Grande e Entorno (RS) 

 Diferentemente do RJ, o desenvolvimento de uma indústria de navipeças no 

território do RS priorizou a tentativa de capacitação dos fornecedores locais para o 

atendimento da demanda criada pelos investimentos na cidade de Rio Grande (RS). Nesse 

sentido, a principal decisão dos atores socioeconômicos locais foi buscar aproveitar o 

projeto piloto dos APLs, desenvolvido pela Petrobras, e fortalecer esse modelo na 

indústria naval que se consolidava em território gaúcho. A construção do modelo de APL 

contou com a mobilização de diversos atores socioeconômicos locais. A partir da 

liderança institucional da FURG, foi mobilizado um repertório de interesses que 

extrapolava aqueles mais imediatos de lucratividade. O poder institucional exercido pela 

universidade conseguiu garantir uma ampla participação de atores locais no 

empreendimento, em especial, dos estaleiros gaúchos, gerando a possibilidade de 

enraizamento territorial dos mesmos pela via da organização do APL. Esse movimento 

de enraizamento foi fortalecido pelo papel da AGDI, mobilizando seu poder institucional 
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em expandir o relacionamento entre fornecedores locais e estaleiros. Outros atores locais 

como a FIERGS e o SEBRAE-RS também fortaleceram a mobilização em torno do APL, 

realizando ações de organização da rede local de fornecedores a partir da ação do poder 

institucional com convênios e parcerias com instituições nacionais. Abaixo, o quadro 5 

exemplifica essas relações.  

Quadro 5 - Atores socioeconômicos e os tipos de poder exercidos na formulação de 

estratégias de upgrading para o setor de navipeças no RS  

Atores socioeconômicos Tipo de poder Navipeças 

FURG Institucional APL de Rio Grande e Entorno. 

Enraizamento territorial dos estaleiros 

pela identificação de fornecedores 

locais e decisão de integrar a 

Associação do APL 

FIERGS e SEBRAE Institucional Mapeamento e desenvolvimento de 

fornecedores locais. Rodada de 

negócios. Apresentação do Catálogo de 

Navipeças para o RS 

AGDI Institucional  Supply Day. Oportunidades de 

negócios para os fornecedores locais 

Estaleiros (Quip, ERG e 

EBR) 

Corporativo Participação nas redes sociopolíticas 

voltadas para o desenvolvimento de 

fornecedores: integração na 

Associação do APL, participação no 

Supply Day. Exigência de fornecedores 

qualificados 

Fonte: Elaboração própria 

 A organização de uma rede de fornecedores gaúchos de navipeças para o polo 

naval de Rio Grande (RS) se iniciou em 2009, com o Diagnostico de Bens e Serviços para 

o Polo Naval do Rio Grande.152 O objetivo do documento foi apresentar informações 

sobre os principais bens e serviços contratados pela construção naval, uma avaliação 

qualitativa do perfil de empresas da região sul e uma relação de potenciais fornecedores 

ao polo naval. O relatório final foi produzido a partir das ações do Fórum Regional do 

 
152 Esse estudo foi realizado em parceria por diversas entidades como o SEBRAE-RS, a FURG, a Prefeitura 

Municipal de Rio Grande (RS), a SUPRG, a SEDAI e a Petrobras (Silveira; et al, 2009). 
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PROMINP de Rio Grande (RS) e, além de auxiliar na organização dos fornecedores 

gaúchos, subsidiou as ações do convênio Petrobras-Sebrae. Os resultados apontam que as 

potenciais empresas gaúchas fornecedoras de navipeças apresentavam características em 

comum, como: caráter familiar das propriedades das firmas, gestão amadora, baixo 

investimento em inovação e ausência de canais de cooperação entre as firmas baseada em 

uma visão de concorrência entre possíveis parceiros. As diretrizes formuladas apontavam 

na continuidade das ações de capacitação promovidas pelo convênio Petrobras-Sebrae, o 

investimento em pesquisa e a disponibilidade de informações sobre quais os produtos 

contratados nas construções de plataformas (Silveira; et al, 2009).  

 A organização desse relatório indica uma trajetória de construção de ações 

conjuntas de caráter coordenado por parte de atores relevantes na indústria naval gaúcha. 

Nesse sentido, as ações da FIRJAN e SEBRAE-RS reforçam o papel de atores 

institucionais na condução de soluções que ampliassem o valor produzido no território do 

polo naval de Rio Grande (RS), a partir da maximização da participação dos fornecedores 

gaúchos nos empreendimentos da Petrobras. 153  A realização de rodadas de negócios 

voltadas para aproximar fornecedores e empresas âncoras do segmento naval na região 

entre 2008 e 2014 aludem nessa direção (Prefeitura de Rio Grande, 2008, 2009; Portos e 

Navios, 2011, 2010). As rodadas continuaram mesmo após as iniciativas de constituição 

do APL, fortalecendo a conjunção entre fornecedores locais e estaleiros organizadas na 

figura do Seminário do Polo Naval (2012-2014) e depois na Feira do Polo Naval (2012-

2014) enquanto redes sociopolíticas que se estabeleceram no RS.  

 Todavia, o desenvolvimento de fornecedores locais de navipeças começou a ser 

tratado de forma mais concreta a partir do lançamento do APL de Rio Grande e Entorno 

(RS (2013).154  A mobilização local dos atores interessados na implementação do APL se 

 
153 Em notícia veiculada pela Portos e Navios em 2010 sobre a realização da 3ª rodada de negócios da 

cadeia produtiva de petróleo, gás e energia, Marcelo de Carvalho Lopes, superintendente do SEBRAE-RS, 

afirmava que “o Rio Grande do Sul investe, hoje, apenas 1% no mercado de bens e 0,8% em serviços para 

a Petrobras” (Portos e Navios, 2010). Além disso, o superintendente chamou a atenção para o fato dos 

estaleiros instalados no polo naquele momento – Quip e Estaleiro Rio Grande – não estarem presente no 

evento (Portos e Navios, 2010).  
154 O APL foi desdobramento da realização do painel “Arranjos Produtivos Locais e o Desenvolvimento de 

Fornecedores”, no IX Encontro Nacional do PROMINP, em 2012, onde foram estabelecidos os marcos 

prioritários e os arranjos a serem construídos. Posteriormente, foi desenvolvido um projeto do PROMIMP 

intitulado IND P&G 75 – Propostas  de Política para Mobilização de Desenvolvimento de  APLs para o 

Setor de Petróleo, Gás e Naval, que definiu um plano de desenvolvimento com quatro eixos principais: 

Desenvolvimento Econômico; Educação e formação dos recursos humanos, Infraestrutura Regional e 

Planejamento e ordenamento territorial. As navipeças se encaixavam no eixo “Desenvolvimento 

Econômico”, a partir de subitens como “Possíveis cadeias produtivas locais ou aglomerações existentes” e 

“Possibilidade de maximização de Conteúdo Local e Regional na produção e oferta de bens e serviços” 

(Prominp, 2013). 
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iniciou a partir da realização do I Workshop Regional APL Naval Rio Grande e Entorno 

(RS) durante a II Feira do Polo Naval, contando com a liderança institucional da FURG. 

Nesse workshop ficariam definidos os GTs que coordenariam os eixos estratégicos e os 

limites geográficos de quem integraria o APL. Já o II Workshop definiu as prioridades de 

atuação com base nos relatórios produzidos por cada GT e lançou sua agenda de atuação 

até 2014 (APL Polo Naval e Offshore RS, 2013). 

 As diretrizes aprovadas nesses encontros foram conduzidas pela FIERGS, FURG 

e SEBRAE com a participação da AGDI. Essa constituição de forças sociais e políticas, 

entre associações empresariais, universidades e elites políticas, demonstra a capacidade e 

o repertório de poder mobilizado por atores socioeconômicos diferentes tanto do ponto 

de vista dos interesses quanto da representação, indicando uma construção cooperativa 

no desenvolvimento do setor de navipeças. Dentre os objetivos consensuados estavam o 

mapeamento e a identificação de competências industriais de empresas e fornecedores 

para o mercado de petróleo, gás, naval e offshore do RS, a ampliação de fornecedores 

locais e a estruturação de um pacote para a atração de investimentos  (APL Polo Naval e 

Offshore RS, 2013). 

 Essas ações estruturadas pelo APL articularam uma pauta de desenvolvimento 

regional com atribuições mais amplas, definindo papéis e organizando atores 

socioeconômicos com múltiplos interesses no desenvolvimento de fornecedores locais. 

Em especial, a FURG agiu enquanto uma liderança no APL, exercendo um poder 

institucional sobre a governança do arranjo e construindo um conjunto de relações com 

outros atores socioeconômicos, instituições regionais e nacionais. Esse acúmulo de 

relações sociopolíticas é demonstrado na construção de validação do APL pela AGDI em 

2013, que garantiu recursos financeiros para as atividades do APL e da realização do 

Plano de Desenvolvimento do APL entregue em 2014.  

 A FIERGS e o SEBRAE-RS agiram no sentido de ampliar a participação da 

indústria gaúcha nos empreendimentos da Petrobras, demonstrando preocupação com a 

baixa participação da região nesse aspecto.155 Os esforços da entidade em participar do 

APL e da ação em identificar potenciais fornecedores locais representavam as 

capacidades do poder institucional da entidade na ampliação do valor gerado e da inserção 

 
155 Em reunião do Comitê de Competitividade, Petróleo, Gás e Energia da entidade em 2010, o coordenador 

do comitê, Marcos Coester reafirmava os números de participação do Rio Grande do Sul nos negócios da 

Petrobras, “em bens, o Rio Grande do Sul é responsável por apenas 1,3% das compras realizadas pela 

Petrobras. Nas contratações de serviços, a participação fica em torno de 0,88%” (Fiergs, 2010). 
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de seus associados ao ciclo de desenvolvimento regional em aberto. Nesse sentido, a 

FIERGS realizou o Mapeamento de Competências Industriais de Empresas para o 

Mercado de Petróleo & Gás, Naval e Offshore do Rio Grande do Sul (Gov RS, 2013). O 

estudo contou com uma parceria a nível nacional com a ABDI156 e a nível regional com 

a AGDI.157 

 Por parte das elites políticas, as ações da AGDI pretenderam fortalecer as relações 

de mercado entre fornecedores gaúchos e os estaleiros locais, permitindo uma melhor 

coordenação entre essas firmas. A ação do poder institucional nesses interesses permitia 

a possibilidade de ampliação do valor gerado localmente, em função do enraizamento 

territorial dos estaleiros que passavam a gerar canais de construção junto às firmas de 

navipeças gaúchas. Nesse sentido, a AGDI promoveu o Supply Day,158 evento organizado 

entre 2012 e 2014 que contava com a participação dos estaleiros gaúchos (Gov RS, 2012; 

Nieckel, 2013, 2014). Inicialmente foi desenvolvido para atender o setor metalmecânico 

e eletroeletrônico da região, criando uma agenda de mercado para os estaleiros.159 Em 

suma, o evento conseguiu realizar a aproximação entre fornecedores locais e estaleiros, 

como demonstra a fala de Márcio Piquetti, representante do estaleiro Quip. Segundo ele, 

“atendi 48 empresas, todas realmente voltadas para as atividades que teremos no próximo 

ano. Duas, inclusive, já participarão de processos de cotação na área de Qualificação de 

Processos de Soldagem” (Nieckel, 2014). 

 Esses movimentos apontam para a construção de uma estratégia de upgrading 

econômico e social para o setor de navipeças ancorada em instituições e modelos de 

cooperação entre estaleiros e fornecedores locais. Isso fica claro em ações como o 

mapeamento por parte da AGDI, da FIERG e do SEBRAE-RS, que selecionava 

potenciais fornecedores gaúchos, PMEs na figura da rodada de negócios e o Supply Day 

na intermediação entre os fornecedores potenciais e os estaleiros. O APL estruturou essas 

 
156 O coordenador da área de energia da ABDI,  afirmava que “as indústrias do Rio Grande do Sul estão 

preparadas para fazer parte da cadeia de fornecedores” (Fiergs, 2013). 
157 Segundo Ivan de Pellegrin, presidente da AGDI, esse levantamento é uma das principais metas do 

programa setorial RS Indústria Oceânica, que reúne as ações do governo do Estado para esse que é um dos 

setores estratégicos da Política Industrial gaúcha (Fiergs, 2013). 
158 O evento era organizado a partir da ação da AGDI e contava com a participação do SINAVAL, FIERGS, 

SEBRAE, FURG e Rede Petro RS (Gov RS, 2012). 
159  Em notícia veiculada pelo Governo do RS em 2012, Aloisio Nóbrega, vice-presidente da AGDI, 

salientava que “o papel do Estado é diminuir a distância entre os setores metalmecânico e eletroeletrônico 

com os grupos compradores, através do agendamento de propostas (...) A Indústria Oceânica, setor 

estratégico da Política Industrial do Estado, atravessa um grande momento. Queremos que as pequenas e 

médias empresas possam aproveitar as grandes oportunidades advindas deste novo cenário” (Gov RS, 2012). 
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ações e conduziu uma governança mais coletiva para a resolução dos problemas do 

desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores. Nesse sentido, pode-se afirmar que o 

APL se apresentou como mais um dos nós das redes sociopolíticas da indústria naval do 

Rio Grande do Sul. Ele ampliou os espaços de atuação dos atores socioeconômicos na 

condução das estratégias de desenvolvimento regional, em especial, da FURG, que 

conduziu a sua constituição. Os outros atores como a FIERGS, o SEBRAE e a AGDI 

também se inseriram nas ações propostas pelo APL para o setor de navipeças, ampliando 

suas relações sociopolíticas e fortalecendo as estratégias conduzidas por ele.  

 Nesse sentido, houve uma colaboração estreita entre universidades, firmas e 

agentes públicos em dois movimentos paralelos. O primeiro na busca por uma 

coordenação que vinculassem as potencialidades e interesses de instituições nacionais, 

como a Petrobras, o PROMINP e a ABDI, mediada pela instalação do APL. Essas 

instituições e atores como formuladores de políticas para o setor de navipeças nutriam o 

interesse de desenvolver o APL. O segundo visou enraizar territorialmente os estaleiros 

gaúchos, criando canais de mercado entre eles e os fornecedores locais e gerando a 

possibilidade de ampliação do valor criado pelos contratos junto a Petrobras. Os estaleiros, 

em contrapartida, buscavam pressionar os fornecedores locais por produtos com um 

padrão global de qualidade, inserindo o território do Rio Grande do Sul nas dinâmicas 

das redes globais de produção.   

 Esses movimentos foram amplificados pela organização das redes sociopolíticas 

gaúchas para a indústria de construção naval. O Supply Day, introduzido pela AGDI, foi 

organizado dentro dos marcos da Feira do Polo Naval, criando uma convergência entre 

interesses diversos em um mesmo espaço coletivo. O Seminário do Polo Naval, 

organizado pelo SEBRAE, também ocorreu nos marcos da Feira Naval, interligando os 

contratos fechados pelo espaço com o Mapeamento realizado pela FIERGS e a AGDI. 

Nesses marcos, o APL funcionou como a rede sociopolítica que conseguiu integrar e gerar 

cooperação entre os mais diversos interesses e atores socioeconômicos, gerando o 

enraizamento territorial dos estaleiros ao integrar sua Associação, caso do ERG e do EBR. 

A FURG na estratégia de upgrading econômico e social no desenvolvimento de 

fornecedores de navipeças se mostrou como o ator com maiores recursos sociopolíticos, 

produzindo uma maior cooperação entre os atores socioeconômicos.   

4.2 As políticas de desenvolvimento tecnológico na indústria naval do Brasil 
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 No Brasil, os processos de desenvolvimento de tecnologia e inovação naval foram 

realizados por centros de pesquisa, tecnologia e pós-graduações em engenharia naval e 

oceânica organizados por universidades ou pela Petrobras. Dentre eles, destacam-se o 

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da 

UFRJ, o Centro de Tecnologia Mecânica, Naval e Elétrica (CTMNE) do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT) vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 

Estado de São Paulo (SDE), o Centro de Estruturas Navais e Oceânicas (CENO) 

vinculado ao Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (USP) (Sinaval, 2014).  

 A desconcentração da indústria de construção naval também impulsionou novas 

iniciativas de pesquisa e inovação em outros estados para além do Rio de Janeiro e de 

São Paulo. Foram o caso da criação dos cursos de graduação em engenharia naval na 

UFPA (2007), na UFPE (2011), na UEA (2013), na UFSC (2009), e de engenharia 

mecânica naval na FURG (2009). A questão para o desenvolvimento tecnológico 

enquanto estratégia de upgrading também levou em consideração os padrões de 

relacionamento entre atores locais e globais. Nas próximas subseções serão tratadas como 

esses padrões foram organizados nos casos específicos do RJ e do RS. Na primeira são 

demonstradas como as estratégias de desenvolvimento tecnológico no RJ priorizaram o 

strategic coupling entre a SEDEIS e as grandes firmas globais do mercado de petróleo e 

gás, na figura do Parque Tecnológico da UFRJ e da experiencia do ITN a partir de uma 

parceria entre a OSX e a FIRJAN. Na segunda são apresentadas as estratégias que 

envolveram a FURG e o seu papel preponderante no fortalecimento da RICINO, criando 

o OCEANTEC e privilegiando a construção local de processos de inovação e 

desenvolvimento tecnológico. 

4.2.1 O desenvolvimento tecnológico no RJ: a participação na RICINO, o Parque 

Científico da UFRJ e a tentativa de construção do ITN 

 A elaboração das estratégias de desenvolvimento tecnológico no RJ envolveu três 

construções principais. A primeira, o papel de instituições de pesquisa e ensino nas ações 

definidas da RICINO, em especial, no núcleo de Construção e Reparação Naval e 

Offshore (CRNO). A segunda foi a aglomeração de centros de pesquisa de firmas globais 

em torno do Parque Científico da UFRJ. A terceira, a experiencia do ITN, promovido 

pela OSX nos marcos do projeto do Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). Com 

relação à primeira estratégia, a UFRJ buscou exercer seu poder institucional em inserir o 
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território do Rio de Janeiro em uma rede de inovação nacional, pretendendo uma relação 

tecnológica entre universidades e estaleiros. Na segunda, a SEDEIS desempenhou seu 

poder institucional ao criar condições para o fortalecimento do Parque Científico da UFRJ, 

atraindo firmas globais para se instalarem no local. Por fim, na terceira e última, a criação 

do ITN demonstrou que a FIRJAN utilizou de seu poder institucional para enraizar 

territorialmente a OSX no território do RJ, que por sua vez, ao exercer seu poder 

corporativo, pretendia aumentar sua competitividade nas disputas por encomendas das 

Petrobras. Abaixo, o quadro 6 representa essas relações. 
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Quadro 6 - Atores socioeconômicos e os tipos de poder exercidos na formulação de 

estratégias de upgrading em desenvolvimento tecnológico no RJ 

Atores socioeconômicos Tipo de poder Desenvolvimento tecnológico 

SEDEIS Institucional Strategic Coupling com firmas globais 

visando o fortalecimento do Parque 

Científico da UFRJ 

UFRJ Institucional Relações cooperativas entre 

universidades e estaleiros para a difusão 

tecnológica por meio da RICINO 

Posteriormente, reorientada para o 

Parque Tecnológico  

Firmas globais Corporativo Strategic coupling junto a SEDEIS e a 

UFRJ buscando aproveitar as 

necessidades de tecnologia para as 

atividades do pré-sal 

FIRJAN Institucional Enraizamento territorial da OSX a partir 

do desenvolvimento das atividades do 

ITN. Difusão tecnológica para firmas 

locais  

OSX Corporativo Strategic coupling com a Hyundai na 

forma de parceria tecnológica, a fim de 

garantir contratos de encomenda com a 

Petrobras 

SINAVAL Institucional Apoio a RICINO com meio de aumentar 

a competitividade dos estaleiros 

Fonte: Elaboração própria 

 A adesão à RICINO se mostrou limitada no polo naval do Rio de Janeiro. O fato 

do estado ser historicamente o principal polo naval brasileiro revela uma trajetória já 

consolidada em processos de inovação e desenvolvimento tecnológico. Esse fato implica 

na existência de núcleos de pesquisa e cursos de graduação e pós-graduação em 

engenharia naval e oceânica dos mais antigos do Brasil. A própria existência da 

UFRJ/COPPE, por exemplo, expressa essa condição particularizada, potencializando a 
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participação na RICINO a partir de projetos já desenvolvidos entre centros de pesquisa.160 

Essa trajetória da UFRJ/COPPE reforça um acúmulo de ações voltadas para essas 

iniciativas, o que a coloca como um ator dotado de poder institucional na condução dos 

projetos estabelecidos pela RICINO. Essa condição privilegiada pode ser atestada na 

própria condução ocupada pela entidade no CRNO, coordenando um conjunto de atores 

mais amplos organizados na rede de inovação correspondente.161  

 A proposta da COPPE/UFRJ procurava realizar parcerias entre estaleiros e 

universidades, fortalecendo relações cooperativas entre a academia e a indústria na busca 

por soluções tecnológicas. Nessa perspectiva, foi organizado um Plano de Ações 

Estratégicas (2010-2011) no âmbito da CRNO, desembocando na proposta de um Centro 

de Tecnologia da Construção Naval e Offshore. O objetivo desse Centro pretendia 

integrar os laboratórios e centros de pesquisa espraiados nacionalmente em torno do 

desenvolvimento da tecnologia naval brasileira, além de criar um centro de tecnologia 

com um padrão de referência internacional no Brasil. Os produtos a serem desenvolvidos 

envolviam a melhoria dos processos de pré-montagem de blocos de grandes dimensões, 

tecnologias de soldagem, controle dimensional aplicada à montagem e edificação, dentre 

outros (Sobena; et al, 2010). Com relação a construção de relações cooperativas com 

estaleiros fluminenses, essa dimensão pode ser observada na seguinte declaração feita 

pelo professor Floriano Pires (COPPE) de acordo com quem   

é necessário canalizar recursos e esforços para responder aos grandes desafios 

atuais. Ou seja, implantar um programa mais concentrado, que envolva 

diretamente a indústria e os centros de pesquisa. Os diagnósticos dos 

problemas têm de ser mais bem estruturados. As parcerias com empresas 

estrangeiras são boas e, inicialmente, podem dar certo. Porém, no futuro, 

tendem a não funcionar, mesmo que a elas se somem soluções brasileiras 

isoladas. Nossos estaleiros têm de formar o seu próprio pessoal e desenvolver 

a sua capacidade tecnológica. A comunidade acadêmica também tem de ser 

colocada a serviço de um programa (Alyne, 2012. Negritos meus). 

 Todavia, a adesão da RICINO no RJ não mobilizou alguns atores 

socioeconômicos importantes do polo naval. Por mais que houvesse uma participação de 

estaleiros – caso do Brasfels –, do governo do Estado no comitê gestor da CRNO e do 

SINAVAL apoiar a iniciativa, poucas foram as ações no sentido de uma coordenação de 

 
160 Em especial, os projetos com o IPT e do CENPES, expressos em iniciativas como o Laboratório de 

Simulação de Sistemas de Construção Naval (LABSEN), criado em 2006. Ver 

https://www.coppe.ufrj.br/pt-br/pesquisa/laboratorios  
161 O CRNO foi coordenado por Segen Farid Estefen (COPPE/UFRJ) e contava com a participação de 

firmas (Brasfels, EAS, Transpetro, Petrobras, Usiminas e DNV), institutos de pesquisa (USP, IPT, UFPE e 

CENPES), além de outras entidades (SINAVAL, SENAI, Marinha, BNDES e PROMINP) (Sobena; et al, 

2010). 

https://www.coppe.ufrj.br/pt-br/pesquisa/laboratorios
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esforços na direção do desenvolvimento tecnológico. Também se observa pouca 

participação das firmas globais pensando em compor a RICINO, além da ausência da 

FIRJAN no projeto, que preferiu apostar no empreendimento do ITN com a OSX como 

um meio de acessar recursos tecnológicos de caráter global, devido a participação da 

Hyundai Heavy Industries (HHI) no projeto. Essa situação demonstra como os interesses 

em desenvolver tecnologia por parte de alguns atores socioeconômicos relevantes no RJ 

estiveram mais concentrados na realização do strategic coupling com firmas globais 

dispostas a criarem centros de pesquisa na região do que na participação de uma rede 

nacional de inovação. Esse quadro inclusive altera os objetivos da UFRJ, que reorientou 

a ação do seu poder institucional para o fortalecimento do seu Parque Científico. Nesse 

sentido, outras iniciativas foram forjadas, em especial, o Parque Científico da UFRJ e o 

ITN, contando com os atores ausentes da RICINO, como as firmas globais, a SEDEIS e 

a FIRJAN. 

 O projeto do Parque Científico da UFRJ envolveu a articulação de três atores 

socioeconômicos principais: a UFRJ, a SEDEIS e as firmas globais. A UFRJ exercia o 

poder institucional ao estabelecer os parâmetros de chegada dessas firmas globais na 

utilização do seu espaço físico, garantindo um mínimo de cooperação cientifica entre 

indústria e universidade, promovendo-se enquanto centro tecnológico do petróleo, gás e 

naval do RJ e do Brasil. A SEDEIS exercia poder institucional ao direcionar a vinda 

dessas firmas, fornecendo espaço físico e facilidades para esses investimentos em troca 

de transformar o território do Rio de Janeiro em um centro difusor e produtor de novas 

tecnologias para a rede de produção de petróleo, gás e naval. As firmas globais exerciam 

seu poder corporativo ao se instalarem no território que recebia a maior parte dos 

investimentos na produção e exploração do pré-sal, visando desenvolver tecnologias e 

ocupar um nó da rede de produção que se expandia naquele momento. Sendo assim, o 

strategic coupling estabelecido entre os atores locais (SEDEIS e UFRJ) com as firmas 

globais pretendiam capturar uma maior parcela do valor produzido pelos investimentos 

do pré-sal no território do Rio de Janeiro, enquanto as firmas globais buscavam ocupar 

um espaço mais rentável para seus interesses de lucratividade na exploração e produção 

offshore no Brasil, instituindo relações cooperativas com o território. 
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 O Parque Científico da UFRJ162 passou a receber firmas globais da cadeia de 

petróleo, gás e naval entre 2010 e 2013. A primeira firma foi a francesa Schlumberger, 

voltada para a pesquisa em soluções para os desafios técnicos em águas profundas 

(Nogueira, 2010; Redação TN Petróleo, 2010).  Em 2011, chegariam as americanas Baker 

Hughes, General Eletric (GE) e FMC, atuando na provisão equipamentos, serviços, 

softwares, inovações nas áreas de energias renováveis e saúde para a indústria petrolífera 

(TN Petróleo, 2011a, 2011b). Em 2012, instalava-se  a argentina Tenaris, voltada para 

tecnologias em soldagem de tubos; a alemã Chmetch – subsidiaria da Siemens – trazendo 

serviços de engenharia e TI industrial; e a americana V&M, especializada em produtos 

tubulares (Quaino, 2012; Ordone; Nogueira, 2011). Por fim, em 2013, veio a americana 

Halliburton, promotora de soluções de produtos e serviços para a indústria de energia 

(Moreno, 2013; G1, 2013). 

 A chegada dessas firmas globais impactaram na posição do território do Rio de 

Janeiro dentro do nó da rede de produção global de petróleo, gás e naval. Entre 2003 e 

2014, foram investidos cerca de R$ 500 milhões com a construção de laboratórios, centros 

de tecnologia, capacitação e especialização (Nogueira, 2012). As firmas globais que 

chegavam ao Parque Tecnológico da UFRJ encaravam o território do Rio de Janeiro  

como uma prioridade de investimentos desse segmento. Daniel Moczydllower, presidente 

da Chemtech, em reportagem veiculada no site do O Globo em 2012, afirmou que  

com a vinda não só da Siemens, mas de outras grandes empresas de tecnologias de 

petróleo do mundo que estão com centros de pesquisas instalados na Ilha do Fundão, 

está se formando naquele perímetro um centro de desenvolvimento tecnológico que 

não tem paralelo no mundo. Essas empresas estão ao lado do Cenpes, da Petrobras, 

que foi recentemente expandido, e é um dos maiores centros de pesquisas da 

América do Sul, e da universidade federal. Isso não tem paralelo, nem em 

Houston, nem na Noruega (Quaino, 2012. Negritos meus).  

Essa condição é expressa pelo fato dos laboratórios e centros de pesquisa dessas firmas 

instalados serem os primeiros na América Latina. Esse é caso da GE, que abria o seu 

quinto centro de pesquisa, após os dos Estados Unidos, Alemanha, China e Índia (Moreno, 

2012), a FMC também contava com outros dois centros de tecnologia em Houston (EUA) 

e na Noruega (Revista TN Petróleo, 2011). No caso da Schlumberger, foi o primeiro 

centro tecnológico da firma no Hemisfério Sul. Dessa forma, essas informações 

evidenciam as possibilidades de captura de valor no território do Rio de Janeiro, a partir 

da instalação de firmas globais e dos conhecimentos que poderiam ser desenvolvidos 

 
162 A iniciativa da construção do Parque Científico da UFRJ se inicia em 2003, com a instalação do 

LabOceano da COPPE, a partir da introdução de um tanque oceânico de provas. Ver 

https://www.parque.ufrj.br/o-parque/historico/ 

https://www.parque.ufrj.br/o-parque/historico/


109 
 

territorialmente, trazendo ao Rio de Janeiro atividades econômicas e de pesquisa de maior 

valor agregado. 

 As possibilidades de captura de valor eram potencializadas pelas perspectivas de 

cooperação por parte dessas firmas globais. As relações estabelecidas com a UFRJ e com 

a SEDEIS incrementavam as possibilidades de inserção das firmas globais nos 

investimentos prometidos para as atividades do pré-sal. A SEDEIS buscava consolidar o 

Rio de Janeiro como o polo científico de excelência do Brasil para o segmento de petróleo, 

gás e naval.163 O enraizamento territorial se realizaria na medida em que as firmas globais 

estabelecessem parcerias científicas com a UFRJ, pretendendo difundir o conhecimento 

acompanhado na instalação no Parque Científico.164 Esse movimento pode ser observado 

em entrevista ao site TN Petróleo, em 2011, de Cesar Muniz, diretor do centro de pesquisa 

e tecnologia da Baker Hughes para a América Latina, onde indicava que “queremos nos 

integrar a academia local, inclusive já temos parcerias com as principais universidades e 

institutos de pesquisa do país” (Redação TN Petróleo, 2011). Na mesma perspectiva, a 

Siemens afirmava que a decisão de instalar o seu centro de tecnologia no Parque 

Científico,  

reforça o compromisso de mais de cem anos com o desenvolvimento 

econômico do país, ampliando a integração do capital intelectual e do potencial 

científico do Brasil à rede global de inovação da empresa, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e para a qualificação da mão de obra nacional 

(Miguez, 2013, p. 23).  

A V&M também apontava na mesma direção da construção de relações com os atores 

locais em prol do desenvolvimento regional. Marcelo Ferreira, superintendente de 

pesquisa e desenvolvimento da firma, em matéria do site da TN Petróleo indicava que   

vamos estreitar e dinamizar nossa interação com a comunidade científica 

nacional. Além disso, participaremos efetivamente do desenvolvimento 

tecnológico do país frente aos desafios do pré-sal e, principalmente, 

contribuiremos para a formação de recursos humanos (Redação TN Petróleo, 

2011).   

 A trajetória de construção do Parque Científico da UFRJ aponta para duas direções 

que se complementam. A primeira indica que nenhuma firma global de construção naval 

 
163 Em matéria para o site Fator Brasil, Júlio Bueno (SEDEIS) afirmava que “os centros de desenvolvimento 

e pesquisa que estão vindo pro Rio representam a economia do século XXI ocupando cada vez mais espaço 

no Estado que é fortemente pautado pela economia do século XX, que é o petróleo. A grande vantagem 

desse movimento é que mais uma vez o Estado do Rio de Janeiro está na vanguarda nacional do 

conhecimento, gerando empregos de elevada qualificação e renda” (Fator Brasil, 2014).  
164 “Os novos centros de pesquisa já chegam ao campus da UFRJ com a obrigação de realizar grandes 

projetos e investimentos. Por contrato, cada empresa de grande porte instalada no parque tecnológico tem 

de investir ao menos R$ 3 milhões anuais durante os primeiros cinco anos de pesquisa e cooperação com a 

universidade” (Miguez, 2013, p. 19). 



110 
 

veio se instalar no Parque, ficando ele concentrado nas atividades somente de petróleo e 

gás. A segunda revela que as associações empresariais165 e os estaleiros fluminenses 

tiveram pouca influência e participação nesse processo, o que pode ter implicado na 

primeira direção. Sendo assim, os esforços e estratégias da SEDEIS e da UFRJ foram 

voltados exclusivamente para o desenvolvimento tecnológico de atividades de produção 

e exploração offshore. A adoção da estratégia de upgrading em privilegiar as firmas 

globais de petróleo é fortalecida pela organização das redes sociopolíticas no polo naval 

do RJ. A SEDEIS e a FIRJAN não fortaleceram a proposta de formação da RICINO, 

ficando esta a cargo da UFRJ e do SINAVAL que não conseguiram integrar atores 

socioeconômicos mais amplos à medida que ocuparam um lugar mais subordinado na 

rede sociopolítica local.  

 A participação de estaleiros e associações empresariais na construção da estratégia 

de desenvolvimento tecnológico encontrou no projeto do Instituto Tecnológico Naval 

(ITN) uma forma de realização de seus interesses e objetivos. Iniciado nos marcos dos 

investimentos do Porto do Açu (RJ), o ITN foi um esforço conduzido pela OSX e a HHI, 

com apoio da FIRJAN, a partir de 2010. O objetivo do instituto era subsidiar a instalação 

do maior estaleiro da América do Sul – Unidade de Construção Naval do Açu (UCN) – 

que faria parte do complexo produtivo e logístico do grupo EBX na região do Porto do 

Açu (RJ) (Portos e Navios, 2010). O estaleiro contava com a parceria tecnológica da 

Hyundai Heavy Industries - cerca de 10% das ações da UCN – que transferiria 

conhecimento para os processos produtivos de montagem de embarcações e do próprio 

layout do estaleiro, prevendo a chegada de 40 engenheiros e técnicos sul-coreanos em 

suas instalações (Portal Fator Brasil, 2012). 

 O strategic coupling realizado entre a OSX e a Hyundai ganhou contornos 

relevantes devido a composição acionária do grupo coreano no UCN. O interesse de se 

tornar o maior grupo empresarial do setor de construção naval no Brasil por parte da OSX 

se combinou com o da Hyundai de internacionalização das operações do grupo 

empresarial. A estratégia da OSX consistiu em investir na construção de um estaleiro que 

conseguisse produzir plataformas com alto grau de inovação tecnológica para a Petrobras, 

 
165 Em uma matéria veiculada pela Portos e Navios em 2012, Ariovaldo Rocha (SINAVAL) comenta  

positivamente sobre o Parque Científico. Segundo ele, “a questão central da tecnologia reside no projeto de 

cada empreendimento, navio ou plataforma. No projeto são incorporadas as aplicações dos avanços 

científicos realizados. Grande parte da tecnologia está nos equipamentos e sistemas embarcados 

desenvolvidos por diversos fornecedores, em geral empresas de atuação internacional” (Portos e Navios, 

2012). 
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capturando o valor de contratações em estaleiros asiáticos, ao passo que essa tecnologia 

só estava disponível em grupos como a Hyundai. Dessa forma, o poder corporativo da 

OSX construiu uma ponte com o território do Rio de Janeiro pela via do ITN, em especial, 

com a FIRJAN, que a partir do seu poder institucional estabeleceu convênios com o 

estaleiro a fim de desenvolver parcerias com outras firmas e fornecedores locais, 

enraizando territorialmente o estaleiro dentro do projeto mais geral do Porto do Açu (RJ) 

(OSX, 2011). Essa decisão da FIRJAN revela a sua disposição em estabelecer relações 

com atores socioeconômicos mais poderosos e globalmente posicionados na rede global 

de produção, como uma forma de expansão de investimentos privados e globais para o 

território do RS. Esse fato demonstra a prioridade da FIRJAN em construir estratégias de 

upgrading em desenvolvimento tecnológico a partir de relações diretas com firmas 

globais ou globalmente imersas, representando os interesses e estratégias que 

prevaleceram no interior da rede sociopolítica do RJ, como expressa na organização do 

Fórum Estadual de Petróleo, Gás e Naval (2014).  

 Dessa forma, a estratégia de upgrading econômico e social de desenvolvimento 

tecnológico da indústria naval no RJ se mostrou bastante ambiciosa, realizando strategic 

coupling entre os atores locais e globais posicionados na rede global de produção da 

indústria naval. Todavia, esses movimentos foram realizados de forma dissociada entre 

as iniciativas. Em um primeiro momento, os esforços de participação da RICINO não 

deram prosseguimento, com baixa participação de atores socioeconômicos e instituições 

relevantes, caso da SEDEIS e da FIRJAN, por exemplo. A prioridade do Parque 

Científico da UFRJ contou com a coordenação da SEDEIS, porém sem participação das 

associações empresariais, gerando uma concentração em atividades de petróleo e gás e 

pouca difusão de tecnologias para os processos de construção e montagem em estaleiros. 

Por fim, o ITN se mostrou como a iniciativa mais próxima de articulação entre firmas 

locais e globais com associações empresariais locais, gerando potenciais de uma maior 

cooperação conduzidas por relações intrafirma, tendo a FIRJAN como a instituição local 

que buscava enraizar territorialmente a OSX no RJ. Esses movimentos foram 

amplificadas pela própria organização da rede sociopolítica fluminense, onde a prioridade 

do desenvolvimento do setor naval se concentrou na chegada de firmas globais para o 

território produtivo do RJ. Nesse sentido, as iniciativas de construção de inovação e 

tecnologias locais, expressos pela iniciativa da RICINO, ficaram subordinadas às 

iniciativas de desenvolvimento tecnológico que envolviam o strategic coupling. 
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  Na próxima subseção serão apresentadas as estratégias de upgrading econômico 

e social do desenvolvimento tecnológico no polo naval do RS. Ao contrário da 

experiência do RJ, a RICINO foi uma ação bem aproveitada pelos atores 

socioeconômicos do RS, sendo utilizada como um instrumento de organização das 

estratégias e interesses no desenvolvimento tecnológico e inovativo. 

4.2.2 A RICINO e o papel do OCEANTEC no desenvolvimento tecnológico do RS  

 A estratégia de upgrading em desenvolvimento tecnológico no RS girou em torno 

do fortalecimento da RICINO, a partir da liderança institucional da FURG na sua 

implementação e difusão. A universidade exerceu seu poder institucional em dois 

movimentos: ao conseguir criar condições de inserção de outros atores socioeconômicos 

na iniciativa do OCEANTEC, legitimando-se enquanto ator relevante na indústria naval 

gaúcha; e na busca por financiamento de recursos do Programa Gaúcho de Parques 

Científicos e Tecnológicos (PGTec), oriundos do Governo Estadual do RS, na figura da 

Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (SCIT). Já as elites 

políticas estaduais e municipais pretendiam reorientar o território do RS como um nó 

tecnológico e inovativo da rede de produção da industrial naval brasileira, exercendo seu 

poder institucional no fortalecimento da proposta do OCEANTEC. Por fim, os estaleiros 

locais – principalmente o ERG – exerceram seu poder corporativo ao se inserir no 

OCEANTEC, mediante contrapartidas em investimentos no parque tanto da FURG como 

da PMRG, garantindo assim as possibilidades de relações colaborativas na difusão 

tecnológica. Abaixo, o quadro 7 apresenta essas relações descritas nesse parágrafo.  
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Quadro 7 - Atores socioeconômicos e os tipos de poder exercidos na formulação de 

estratégias de upgrading em desenvolvimento tecnológico no RS 

Atores socioeconômicos Tipo de poder Desenvolvimento tecnológico 

FURG Institucional Fortalecimento da RICINO. Criação do 

OCEANTEC. Utilização  dos recursos 

do PGTec. Possibilidades de 

enraizamento territorial do ERG 

Governo Estadual do RS 

(SCIT) 

Institucional Elaboração do PGTec nos marcos do RS 

Tecnópole. Esforços de financiamento 

do OCEANTEC. Introduzir o RS no 

circuito nacional da tecnologia naval 

PMRG e ALERGS  Institucional Apoio a criação do OCEANTEC a partir 

da Subcomissão de Representação 

Externa (2011). Transformar o polo 

naval de Rio Grande em um difusor de 

tecnologias 

Estaleiros (ERG) Corporativo Instalação do TECVIX no OCEANTEC. 

Criação de relações colaborativas entre a 

firma e a universidade mediante 

contrapartidas exigidas 

Fonte: Elaboração própria 

 As estratégias de desenvolvimento tecnológico e inovação no polo naval do RS 

estiveram articuladas a partir da organização institucional da RICINO. Os atores 

socioeconômicos locais apostaram nas possibilidades abertas pela organização em rede 

que previam a cooperação entre universidades, firmas e governos. O primeiro movimento 

nesse sentido foi a organização 2º Workshop em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação WTSul, promovido pela FURG em 2010. Com a participação de diversos atores 

(Engevix, Prefeitura Municipal de Rio Grande, Governo Estadual do RS, FIERGS, Quip, 

dentre outros), o Workshop lançou as bases do plano estratégico do Núcleo Regional de 

Rio Grande (NRRS). Dentre os objetivos e metas do plano se destaca a constituição do 

Parque Científico e Tecnológico do Mar (OCEANTEC) (Furg, 2010). 

 A proposta do OCEANTEC teve a participação da FURG não apenas como a 

universidade que cederia o espaço físico e o conhecimento agregado para o parque, mas 
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sim como o ator local que conduziria a implementação e a articulação com outros atores 

socioeconômicos interessados no desenvolvimento tecnológico. O poder institucional da 

universidade implicou nas definições dos objetivos e estratégias formuladas pela 

instalação do empreendimento, enquanto “fixação territorial dos investimentos e 

empregando um conceito amplo de desenvolvimento, incluindo os aspectos sociais e 

ambientais” (Furg, 2010). Essa condução implicou em uma coordenação de interesses 

que contemplassem mecanismos de cooperação entre a FURG, as elites políticas 

municipais e estaduais e os estaleiros gaúchos. 

 O OCEANTEC foi estruturado em três eixos temáticos de atuação: Eixo-

Científico-Tecnológico Naval, Eixo-Científico-Tecnológico Offshore e Eixo-Científico-

Tecnológico em Logística. O primeiro buscava desenvolver produtos tecnológicos 

ambientalmente sustentáveis voltados para a construção naval. O segundo se preocupava 

em soluções para o segmento de exploração e produção offshore. O terceiro cuidava de 

problemas relacionados à logística (Sobena; et al, 2010). A organização de diferentes 

eixos de atuação do parque poderia indicar uma ausência de foco institucional e 

estratégico, todavia essa multiplicidade de eixos revela as estratégias de transformar o 

OCEANTEC em um instrumento de atuação mais ampla, envolvendo múltiplos atores 

inseridos no polo naval de Rio Grande nas atividades de exploração e produção offshore 

na costa marítima gaúcha e do Porto de Rio Grande. O posicionamento do OCEANTEC 

no interior da RICINO enquanto um dos nós da rede de inovação que tentava se estruturar 

aponta para as perspectivas de enraizamento em rede do território do RS na rede de 

produção da construção naval no Brasil, “tornando-o padrão internacional em termos de 

competitividade e sustentabilidade” (Sobena; et al, 2010, p. 25).  

 A proposta do OCEANTEC também ganhou eco em segmentos das elites políticas 

gaúchas, principalmente naquelas representadas pelo PMRG e de parlamentares com 

trajetória de votação na região. A mobilização do parque tecnológico por partes desses 

atores revela as iniciativas de fortalecer institucionalmente o polo naval de Rio Grande 

(RS) na “concorrência” por projetos de investimento que começavam a se expandir para 

outras regiões do Rio Grande do Sul, caso de Charqueadas e Jacuí. Nesse sentido, as elites 

políticas reorganizaram seu poder institucional a fim de garantir esses investimentos pela 

via de emendas e projetos de lei com o objetivo de ampliarem o valor gerado na região. 
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O deputado estadual Alexandre Lindenmeyer (PT)166 afirmou em encontro na Câmara de 

Comercio em 2012, no contexto da expansão das atividades da construção nacional para 

o munícipio de Charqueadas, que  

o Polo Naval de Charqueadas é irreversível, mas temos de somar esforços para 

que o Oceantec se torne uma realidade. Aí teremos parceria para agregar valor 

à indústria naval e Rio Grande não se tornará meramente uma linha de 

montagem. Em síntese: em que pese a existência do Polo de Charqueadas, 

vamos ter de fazer um cenário em que não percamos a capacidade de disputar 

empreendimentos para Rio Grande e convencer as empresas que é mais barato 

elas produzirem ao lado do comprador, que está aqui, do que a 300 quilômetros 

de distância. E tratar da formação de mão-de-obra (Portos e Navios, 2012). 

Nos marcos da Subcomissão do Polo Naval do Rio Grande (2011), o OCEANTEC é 

citado como um meio de ampliar dos resultados de desenvolvimento econômico e social 

para a região Sul do RS como um todo. Segundo o relatório elaborado pela Subcomissão 

sobre o OCEANTEC,  

novos padrões de relações sociais serão estabelecidos entre universidades, 

empresas, governo e sociedade, por meio do desenvolvimento de estruturas de 

estímulo e apoio a empresas que procurem atuar na promoção do 

desenvolvimento endógeno, buscando garantir a fixação territorial dos 

investimentos e empregando um conceito amplo de desenvolvimento, 

incluindo os aspectos sociais e ambientais (ALERGS, 2011, p. 24). 

 Com relação às elites políticas do executivo estadual, a articulação entre a FURG 

e o Governo Estadual do RS apontava para o fortalecimento da cidade de Rio Grande (RS) 

como polo de investimentos para o setor naval e offshore, onde o OCEANTEC 

representava o estímulo às atividades de caráter tecnológica e inovativas (Garcia; Freitas; 

Wolfenbuttel, 2012, p. 381-382 apud Diário Popular, 2011). O poder institucional do 

Governo Estadual do RS atuou na garantia da legitimidade do parque científico da FURG 

a partir do reconhecimento do parque pelo PGTec, conduzido pela SCIT, em 2010 (Zero 

Hora, 2010 apud Garcia; Freitas; Wolfenbuttel, p. 368). A contrapartida do Governo 

Estadual do RS consistia no direcionamento dos projetos tecnológicos para melhoria dos 

níveis de renda e emprego na região contemplada, organizada nos marcos do programa 

RS Tecnópole167 (Jornal do Comércio, 2011 apud Garcia; Freitas; Wolfenbuttel, 2012, p. 

369). Esse programa, aprovado em 2011, previa a destinação de recursos financeiros e 

aporte institucional para o fortalecimento de projetos relacionados às iniciativas de 

 
166 Alexandre Lindenmeyer (1963-) é um advogado filiado ao PT, tendo sido vereador da cidade de Rio 

Grande (RS) entre 2009 e 2010, deputado estadual entre 2011 e 2012 e prefeito da cidade de Rio Grande 

(RS) entre 2013 e 2020 (Jornal Agora, 2011a, 2011b).  
167 Sobre a proposta do RS Tecnópole, o governador Tarso Genro (PT) afirmou que “ele representa um 

reforço do trabalho de rede do governo para a reorganização do perfil econômico do Rio Grande do Sul 

(Zero Hora, 2010 apud Garcia; Freitas; Wolfenbuttel, p. 225).  
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difusão tecnológica e inovativa, como os parques científicos168 (Jornal da Ciência, 2011 

apud Garcia; Freitas; Wolfenbuttel, 2012, p. 225; Zero Hora, 2010 apud Garcia; Freitas; 

Wolfenbuttel, p. 225). O reconhecimento permitiu que o parque tecnológico da FURG 

pleiteasse recursos tanto federais quanto estaduais para financiar o desenvolvimento de 

suas atividades, expressos na conquista de R$ 931 mil em recursos liberados pela SCIT 

em 2012 (Roesler, 2012) e cerca de R$ 3,52 milhões em edital da FINEP para apoio de 

iniciativas tecnológicas em 2013 (Pinto, 2013). 

 A relação do OCEANTEC com os estaleiros pode ser expressa pelas articulações 

estabelecidos pela Engevix-Ecovix – controladora do ERG. A integração dessas firmas 

com centros de pesquisa e inovação no OCEANTEC demonstra a capacidade de 

enraizamento territorial promovido pela FURG e pela PMRG. O poder institucional de 

ambas garantiu um redirecionamento da ação econômica dessas firmas junto ao território 

do polo naval de Rio Grande (RS), investindo não somente na montagem de embarcações 

e plataformas, mas também em atividades tecnológicas e inovativas, permitindo a 

possibilidade de ampliação do valor gerado regionalmente. A Engevix-Ecovix exercia 

seu poder corporativo ao exigir contrapartidas da FURG e da PMRG, com parcerias e 

investimentos em infraestrutura, proporcionando a melhora de sua posição na rede global 

de produção da indústria de construção naval, atingindo melhores patamares de 

competitividade internacional e se colocando em melhores condições para disputar as 

licitações da Petrobras.   

 A chegada da Engevix-Ecovix ao OCEANTEC aconteceu em 2014 pela via da 

instalação do Tecvix, o instituto de inovação e desenvolvimento tecnológico da firma (TN 

Petróleo, 2014). A Engevix-Ecovix já apresentava certa trajetória de investimento 

tecnológico nos empreendimentos realizados no polo naval de Rio Grande (RS). Por 

exemplo, em 2011, o grupo econômico investiu cerca 0,5% do seu faturamento (de 

R$ 600 milhões) em pesquisa, sendo mais da metade no Brasil (Alyne, 2012). Outro 

exemplo dessa trajetória foi o fato de o Tecvix ter sido agraciado com o 3º Prêmio Naval 

de Qualidade e Sustentabilidade (PNQS), em 2013, concedido pela Fundação ARO 

(Sinaval, 2014).169 A chegada do Tecvix fortalecia a perspectiva de coordenação dos 

 
168  Além dos parques científicos, foram contemplados: empresas de base tecnológica, incubadora de 

empresas de base tecnológica, empresas de indústria criativa e  incubadora de empresas de indústria criativa 

(Rio Grande do Sul, 2012). 
169 O Prêmio Naval de Qualidade e Sustentabilidade Acurcio de Oliveira (PNQS) premiava empresas que 

se destacavam no desenvolvimento inovações e aperfeiçoamentos em soluções de desenvolvimento 

sustentável, sustentabilidade, responsabilidade social, ética corporativa e qualidade e inovação do setor de 

construção e reparação naval e offshore. Ver http://aro.org.br/premio/apresentacao/  

http://aro.org.br/premio/apresentacao/
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esforços de desenvolvimento tecnológico e inovação em rede no polo naval do Rio 

Grande, se tornando, inclusive, o primeiro centro de pesquisa de um estaleiro em um 

parque tecnológico no Brasil (TN Petróleo, 2014). A FURG apostava na chegada do 

Tecvix como o pontapé para o fortalecimento do seu parque científico. Por parte da 

Engevix-Ecovix, a cooperação com a FURG atendia os interesses da firma em interagir 

com os atores locais e criar oportunidades de acesso a nós mais valorizados da rede global 

de produção do setor naval. Alexandre Canheti, diretor da Engevix-Ecovix, afirmava que  

a Ecovix no Oceantec, juntamente com as universidades e apoio 

governamental, proporcionará a sinergia necessária para buscar padrões de 

competitividades internacionais, ao atendimento de qualidade as demandas do 

pré-sal e ao desenvolvimento regional sustentável (TN Petróleo, p. 5, 2014). 

 

Essa possibilidade era potencializada pelos padrões de relacionamento já construídas pelo 

estaleiro junto ao território do polo naval de Rio Grande. O diretor, sobre a escolha do 

OCEANTEC, colocava que  

a Ecovix tem um excelente relacionamento com a FURG, que sempre nos 

recebeu com interesse para ajudar a desenvolver tecnologia customizada aos 

nossos processos. Esse fato, somado ao fato da proximidade com o Estaleiro 

Rio Grande, fez dela a parceira ideal. Hoje, temos certeza que fizemos a 

escolha certa. Os gestores e professores da universidade têm nos ajudado muito 

(Hora, 2014). 

  

 A estratégia de upgrading econômico e social de desenvolvimento tecnológico no 

polo naval do Rio Grande do Sul aproveitou a rede de inovação iniciada pela RICINO, 

ressignificando o papel nacional do polo naval gaúcho na difusão de soluções 

tecnológicas e inovativas. Assim como na coordenação das estratégias para a indústria de 

navipeças, a FURG se colocou como um ator-chave na condução dos objetivos 

estabelecidos. A criação do OCEANTEC proporcionou a possibilidade do enraizamento 

em rede do polo naval de Rio Grande pela via da RICINO, reposicionando o território 

como um elo tecnológico importante para rede de produção nacional. O poder 

institucional exercido pela universidade se somou aos esforços da PMRG na manutenção 

de investimentos em tecnologia no polo naval, como demonstrado pelo reconhecimento 

do OCEANTEC pelo PGTec. O reconhecimento do Governo Estadual legitimou o parque 

científico da FURG em se posicionar mais favoravelmente tanto a nível estadual como 

nacional. Por fim, a instalação do Tecvix no OCEANTEC representou o enraizamento 

territorial do ERG no polo naval de Rio Grande (RS), permitindo uma cooperação entre 

indústria e universidade nas possibilidades de  ampliação de valor gerado na região. Essas 

movimentações e garantias foram potencializadas pelas redes sociopolíticas do RS, ao 

passo que o fortalecimento da RICINO foi realizada através dos laços estabelecidos por 
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diversos atores em seu interior, caso da PMRG na participação do NRRS, do Governo 

Estadual do RS no reconhecimento do OCEANTEC a partir do PGTec, e da ALERGS 

elencando o OCEANTEC como prioridade no relatório da Subcomissão. A adesão da 

Ecovix-Engevix ao OCEANTEC demonstra que a estratégia de upgrading a partir da 

RICINO se mostrou exitosa à medida que mobilizou um conjunto de interesses e atores 

diversos.  

4.3 Qualificação profissional na indústria naval: os casos do PROMINP e do 

PLANSEQ Naval 

 As estratégias de upgrading em qualificação profissional a nível regional e local 

foram estabelecidas a partir das relações institucionais com programas de qualificação 

nacionais organizadas pela Petrobras ou pelo governo federal. O primeiro esforço na 

qualificação da mão-de-obra para atender as necessidades de contratação abertas pela 

retomada da indústria naval ocorreu em 2006, com o lançamento do Plano Nacional 

de Qualificação Profissional (PNQP) do PROMINP. O Plano previa organizar a oferta de 

cursos básicos, técnicos e superiores voltadas para as localidades das quais a Petrobras 

mantinha investimentos. A proposta era realizar ciclos anuais de qualificação, a partir da 

organização de um banco de currículos online alimentados pelas instituições que 

realizavam os cursos (Petrobras, 2009). Outra iniciativa que se somou aos esforços do 

PROMINP foi o Plano Setorial de Qualificação Profissional – Naval (PLANSEQ-Naval), 

subordinado ao Plano Nacional de Qualificação (PNQ) de 2003. Iniciado em 2004, o 

PLANSEQ-Naval pretendia formar trabalhadores navais a partir das demandas do 

mercado de trabalho regional e local, forjadas por instituições de representação regional, 

caso de sindicatos, governos e firmas (Flores, 2006). 

 Entre 2006 e 2011, foram realizados 6 ciclos do PNQP do PROMINP, 

qualificando cerca de 97 mil profissionais para a indústria de P&G em 185 categorias 

profissionais de nível básico, médio, técnico e superior (Petrobras – Fatos e Dados, 2014). 

A realização dos cursos envolviam a articulação com instituições regionais que os 

executavam, caso dos IFs, do SENAI e de universidades. A quantidade de profissionais 

qualificados separados por segmento demonstra que aquele referente à Construção e 

Montagem – o mais representativo para a construção naval – concentrou cerca de 62% 

dos formados. Esse fato indica que o setor mais beneficiado pelos ciclos de qualificação 
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foi a indústria naval (Petrobras – Fatos e Dados, 2014; Alonso, 2013; Biondi; Alberto, 

2006). 

 Em 2013, o PROMINP foi reformulado a fim de resolver os problemas 

relacionados a seleção pública dos contemplados pelos cursos. Os problemas principais 

se referiam ao desconhecimento dos candidatos sobre as profissões organizadas nos 

segmentos de petróleo, gás e offshore; a não avaliação do perfil dos candidatos o que 

levaria um dispêndio em formação de profissionais que evadiriam para outros setores; e 

a seleção muito anterior do início do curso, o que induziria ao abandono da seleção. A 

solução desses problemas foi a reorientação da forma de seleção dos contemplados pelos 

cursos, com o recrutamento de candidatos conduzidos diretamente pelas empresas com o 

acompanhamento da Petrobras. A expectativa era cerca de 17 mil técnicos a serem 

qualificados até 2015, onde 32% em exploração e produção (construção e montagem) (O 

Globo, 2013). 

 Para além das iniciáticas do PROMINP e do PLANSEQ-Naval, em 2013, o 

SENAI e o SINAVAL realizaram um convênio junto à Japan International Cooperation 

Agency (JICA)170 com o objetivo de aproveitar a experiência japonesa em processos de 

qualificação profissional. A proposta envolvia a vinda de professores e técnicos japoneses 

para o Brasil, capacitando a mão-de-obra brasileira em projetos como mecânica naval, 

gestão e soldagem. Esse convênio permitia formar mão de obra para os empreendimentos 

nas quais os japoneses investiam – EAS, EEP e Ecovix-Engevix. Segundo Koizumi 

Yukihiro, diretor da Divisão de Transportes da JICA, “os grandes investimentos e a 

carência de mão de obra qualificada para esses estaleiros foram determinantes para que 

os japoneses decidissem transferir tecnologia para o Brasil” (Agência Brasil apud 

SINAVAL, 2013), onde além da mão de obra, seriam treinados instrutores e técnicos 

brasileiros “para garantir efeito multiplicador no futuro” (Idem). Os recursos mobilizados 

giravam em torno de R$ 10 milhões, com a previsão de instalação de centros de 

treinamento na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro 

(Agência Brasil apud SINAVAL, 2013).  

 De forma geral, a construção nacional da estratégia de upgrading em qualificação 

profissional foi operacionalizada e aplicada de forma regional e local, principalmente, 

pelas articulações dos fóruns estaduais e regionais do PROMINP e pelo papel de 

 
170 A JICA é uma agência governamental de caráter independente, com o objetivo de assessorar políticas 

de desenvolvimento que envolvam os negócios de firmas japonesas no exterior. Ver 

https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/about/index.html   

https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/about/index.html
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formação do SENAI em suas respectivas sedes estaduais e municipais. Nas próximas duas 

subseções são apresentadas as estratégias construídas no RJ e no RS. No caso do RJ, 

enfatizando o papel do fórum estadual do PROMINP e dos sindicatos de metalúrgicos 

nesse processo, além da iniciativa do ITN em parceria com a FIRJAN e o SENAI para a 

formação de mão-de-obra para os empreendimentos da OSX. Com relação ao RS, foi 

construída uma cooperação entre atores socioeconômicos nacionais e locais a partir do 

poder institucional exercido pelas elites políticas – Governo Estadual, ALERGS e 

prefeituras – com foco nas parcerias entre instituições de ensino, como a FURG e o 

SENAI,  na condução dos programas de formação de trabalhadores qualificados.  

4.3.1 O modelo de qualificação profissional no RJ: entre o PROMINP e o ITN 

 O desenvolvimento da estratégia de upgrading em qualificação profissional levou 

em consideração as demandas do mercado de trabalho regional, sendo construída a partir 

dos recursos e planos liberados pelo PROMINP ou pelo PLANSEQ Naval e a realização 

e execução desses programas por escolas técnicas ou profissionalizantes, como o SENAI. 

O Fórum Estadual do PROMINP, liderado pela SEDEIS, centralizou no Rio de Janeiro 

as ações de qualificação, porém o poder institucional exercido pela FIRJAN e pelo 

SENAI permitiu uma coordenação mais integrada entre as instituições nacionais e as 

demandas regionais de qualificação. Diferentemente das estratégias das navipeças e de 

desenvolvimento tecnológico, a presença de sindicatos – caso do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico dos 

Municípios de Niterói e Itaboraí (STIMMMENI) -  nas estratégias de qualificação foi 

mais corriqueira, exercendo poder coletivo na definição dos trabalhadores contemplados 

pelos programas de qualificação ou, até mesmo, na elaboração e realização de cursos para 

trabalhadores que não estavam inseridos no mercado de trabalho naval. Por fim, a 

realização do Programa de Qualificação Profissional em Construção Naval, em parceria 

da OSX com a FIRJAN e o SENAI, demonstra que a OSX foi a firma mais preocupada 

em exercer seu poder corporativo para realizar suas estratégias de upgrading na região do 

Porto do Açu, a partir do ITN; enquanto a FIRJAN e o SENAI exerceram seu poder 

institucional a fim de fortalecer a qualidade da formação de mão-de-obra local, 

legitimando-se socialmente perante o território do Rio de Janeiro. Abaixo, o quadro 8 

apresenta essa dinâmica relacionada a qualificação profissional no RJ. 
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Quadro 8 - Atores socioeconômicos e os tipos de poder exercidos na formulação de 

estratégias de upgrading em qualificação profissional no RJ 

Atores socioeconômicos Tipo de poder Qualificação profissional 

SEDEIS Institucional Participação no Fórum do PROMINP. 

Organização da demanda dos cursos 

oferecidos 

FIRJAN e SENAI Institucional Execução dos cursos ofertados pelo 

PROMINP e PLANSEQ. Parceria com a 

OSX na realização dos cursos de 

qualificação no ITN. Parceria com a 

Petrobras no desenvolvimento do CTS 

Solda 

STIMMMENI Coletivo Definição dos operários a receberem os 

cursos ofertados pelo PLANSEQ. 

Organização de alguns cursos voltados 

para a qualificação  

OSX Corporativo Programa de Qualificação Profissional 

em Construção Naval. Desenvolver uma 

mão de obra capacitada com padrão 

global 

Fonte: Elaboração própria 

 A retomada da indústria de construção naval no Rio de Janeiro envolveu a falta 

de profissionais com os conhecimentos necessários para os empreendimentos assinados 

em estaleiros fluminenses. Essa situação levou a amplas campanhas e políticas de 

qualificação profissional somadas a recontratações de operários navais que estavam fora 

do mercado devido a depressão da atividade no Brasil nos anos de 1990. Esse fato  revela 

que apesar de ser o polo naval tradicional, o RJ enfrentou dificuldades para a retomada 

do setor, sendo necessária realocar e reciclar a sua mão de obra. Segundo estudo 

encomendado pelo MTE e o SENAI em 2006, nos marcos dos PLANSEQ Naval, o RJ 

tinha uma demanda de pelo menos 7 mil trabalhadores em oito categorias profissionais171 

 
171  Levantamento preliminar do PLANSEQ para o setor naval, do MTE, constatou déficit de 7.052 

trabalhadores. Sendo as principais demandas de encanador (1.287), mecânico ajustador (321), montador 

(1.108), pintor (335), soldador de estrutura (1.964), soldador de tubulação (1.223), mecânico montador (164) 

e caldeireiro (650) (Flores, 2006). 
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(Flores, 2006). A fim de dar conta dessa demanda, o convênio estabelecido pelo MTE e 

o SENAI lançou o PLANSEQ Naval na cidade de Niterói, prevendo suprir essas 

demandas. As unidades do CEFET realizariam curso com cerca de 580 vagas oferecidas 

em um primeiro momento (A Tarde, 2006). O processo de seleção dos candidatos para os 

cursos foi realizado a partir de critérios definidos pelo STIMMMENI, definindo a sua 

escolha a partir de relações sociopolíticas com a base de trabalhadores representados. José 

Mascarenhas, presidente do sindicato, afirmava que  

no início, vamos dar preferência aos filhos de trabalhadores metalúrgicos da 

região de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. Quando concluirmos com nosso 

banco de dados, que tem três mil pessoas, nós vamos abrir para o público, pois 

não há muitas vagas por enquanto (A Tarde, 2006).  

 A partir de 2010, com o lançamento do Fórum Estadual do PROMINP, o RJ passa 

a centralizar as estratégias de qualificação profissional com base em um espaço coletivo 

de deliberação, integralizando os fóruns regionais do PROMINP no RJ (Duque de Caxias, 

Leste Fluminense e Bacia de Campos). O Fórum foi coordenado pela SEDEIS, diferindo 

da dinâmica dos fóruns regionais que eram coordenados pela Petrobras. O papel do fórum 

era reorientar o foco dos investimentos em qualificação profissional a partir dos recursos 

do PROMINP (Kincaid, 2010). 

 Esse processo de criação de cursos de qualificação profissional no RJ teve 

participação decisiva da FIRJAN na coordenação nos investimentos de melhoria nas 

instalações do SENAI com a federação desembolsando cerca de R$ 55 milhões nesse 

quesito (Navalshore, 2013). Dentre esses investimentos, destaca-se o Centro de 

Tecnologia Senai Solda (CTS Solda), inaugurado em 2014, como o mais moderno centro 

de solda da América Latina, envolvendo uma parceria entre a FIRJAN, a ANP e a 

Petrobras.172 O CTS Solda contava com laboratórios que desenvolviam processos de 

solda híbrida, ampliando a capacidade dos trabalhadores formados em realizarem 

procedimentos em águas profundas (Sicsú, 2014). O papel do SENAI enquanto centro de 

qualificação profissional fluminense, a partir das diretrizes do PROMINP ou do 

PLANSEQ Naval, foi expresso na expansão das suas atividades para diversos municípios 

do RJ, além dos cursos oferecidos em Niterói, como já citado. Em 2011, o SENAI 

inaugurava a Unidade Operacional de Angra dos Reis, envolvendo esforços da FIRJAN 

 
172 Em depoimento, o presidente da FIRJAN, Eduardo Gouveia Vieira colocava que “esse laboratório é a 

demonstração do alcance que o desenvolvimento da atividade de petróleo e gás pode trazer como alavanca 

ao desenvolvimento nacional. O trabalho de ampliação e modernização feito aqui representa investimento 

de aproximadamente R$ 24 milhões. O que estamos oferecendo está em linha com o que há de mais 

avançado e reforça a condição de polo tecnológico que o SENAI Rio representa para a indústria” (Sicsú, 

2014).  
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e  da Prefeitura Municipal.173 A unidade previa oferecer cursos voltados para calderaria, 

encanador, industrial e solda (Superintendência de Comunicação, 2011; AngraNews, 

2011). A cidade de Angra dos Reis também recebeu uma unidade do CEFET, em 2010, 

com o objetivo de formar profissionais voltados para área naval, petroquímica e nuclear 

(Cefet, 2015).  

 Outras iniciativas foram forjadas durante esse período. O governo estadual do RJ, 

em 2007, realizou um convênio com a Petrobras para a reforma da Escola Técnica 

Estadual Henrique Lage (ETEHL), uma unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica 

(FAETEC) que oferecia diversos cursos profissionalizantes e os cursos técnicos em 

construção naval e máquinas navais (Petrobras, 2007). A escola foi reinaugurada em 2009 

com um custo estimado em R$ 5 milhões (Extra, 2009). O STIMMMENI também 

organizou um curso voltado para a prevenção de acidentes em sua sede em 2014. O curso 

contou com apoio da CNM/CUT, da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de 

Niterói, da OAB-RJ e do Ministério Público do Trabalho (MPT) atestando certa 

legitimidade a iniciativa do sindicato (Chaves, 2014).174  

 Dentre os estaleiros, destaca-se a iniciativa da OSX na aplicação de um programa 

de qualificação que envolvia uma parceria com a FIRJAN e o SENAI, firmada no ano de 

2011, criando o Programa de Qualificação Profissional em Construção Naval. Nos 

marcos do ITN, a proposta previa a realização de cursos de qualificação que seriam 

implementados e organizados pelo SENAI na região do Norte Fluminense, voltados para 

os empreendimentos da OSX no Porto do Açu. A previsão era de formar cerca de 3 mil 

trabalhadores para a UCN no primeiro ano com a expectativa de formar 8 mil 

trabalhadores até 2013, com investimentos na casa dos R$ 30 milhões. Dentre as funções 

a serem desenvolvidas estavam soldadores, mecânicos, eletricistas, encanadores 

industriais, montadores, dentre outros. Todavia, entre 2012 e 2013, o ITN chegou a 

formar cerca de 600 trabalhadores, bem abaixo das expectativas (Miguez, 2011; OSX, 

2011; Sinaval, 2013a; TN Petróleo, 2012).  

 
173 A secretária de Educação, Luciane Rabha, afirmava que “por meio desta parceria com o Sistema Firjan, 

a prefeitura vem cumprindo com o seu objetivo de promover a educação e a qualificação profissional da 

população angrense, possibilitando às empresas da região o recrutamento de mão de obra local qualificada 

e promovendo a geração de empregos no município” (Superintendência de Comunicação, 2011).  
174  Segundo Edson Rocha, presidente do sindicato, “hoje é um dia histórico para nós, trabalhadores. 

Realizar estes cursos aqui no sindicato é um sonho antigo que já era realidade em outras entidades país 

afora e que queríamos trazer para Niterói. Fizemos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, 

que entendeu a importância de se qualificar os trabalhadores. Avançamos e esperamos que todos que 

participem dos nossos cursos aprendam muito” (Chaves, 2014). 
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 A trajetória das estratégias de qualificação profissional no RJ apontam para uma 

participação dos sindicatos de trabalhadores nesse processo, aspecto que não foi 

identificado no desenvolvimento de fornecedores de navipeças e tecnologia naval. De 

fato, a qualificação profissional é uma demanda mais palpável para o segmento dos 

trabalhadores navais, envolvendo diretamente os interesses dos sindicatos e das 

perspectivas de seu poder coletivo, influenciando em termos de remuneração e melhores 

condições de trabalho. Com relação às elites políticas, apesar da SEDEIS coordenar o 

Forum Estadual do PROMINP, observou pouca participação da secretaria nos programas 

de qualificação profissional, tendo as prefeituras municipais ocupado esse poder 

institucional. Com relação às firmas, a OSX, por meio do ITN, foi o empreendimento 

mais ambicioso em parceria com a FIRJAN e o SENAI. Essas últimas exerceram seu 

poder institucional na garantia financeira e infraestrutural para a realização das demandas 

regionais de qualificação, desenvolvendo relações sociopolíticas com as instituições 

nacionais – PROMINP e PLANSEQ Naval – e com as firmas – caso da própria OSX.  

4.3.2 A qualificação profissional no RS: a articulação entre instituições nacionais e 

regionais 

 A trajetória da construção da estratégia de upgrading em qualificação profissional 

no RS pode ser descrita a partir de um papel preponderante da cooperação entre os atores 

socioeconômicos interessados, tanto a nível local, quanto nacional. Assim como no RJ, 

no RS o PROMINP e o PLANSEQ-Naval foram os programas implementados 

regionalmente, tendo instituições de ensino como a FIERGS, o SENAI e a FURG como 

executoras do programa, efetuando o poder institucional na decisão do corpo de 

instrutores e dos cursos a serem realizados. As elites políticas, em especial a Subcomissão 

de Representação Externa e a PMRG, materializaram o poder institucional ao garantir a 

realização dos programas de qualificação profissional no território gaúcho ou 

promovendo cursos de qualificação próprios. Nesse sentido, a PMRG desempenhou seu 

poder institucional para salvaguardar a presença de trabalhadores do município nos 

programas de qualificação, pretendendo realizar o enraizamento territorial dos estaleiros 

mediante a contratação desses trabalhadores riograndenses. A participação cooperativa 

do sindicato local nos processos de qualificação não se realizou no caso gaúcho, 

mostrando-se que a ausência de uma trajetória naval na cidade de Rio Grande se traduziu 

em um baixo acúmulo de relações sociopolíticas, o que permitiria o STIMMMERG 
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intervir e exercer o poder coletivo nas redes sociopolíticas. Abaixo, o quadro 9 representa 

as dinâmicas descritas.  

Quadro 9 - Atores socioeconômicos e os tipos de poder exercidos na formulação de 

estratégias de upgrading em qualificação profissional no RS 

Atores socioeconômicos Tipo de poder Qualificação profissional 

FURG Institucional Participação no Fórum Regional do 

Prominp de Rio Grande. Realização e 

execução de cursos superiores. Criação 

do Centro Avançado de Formação em 

Tecnologias de Solda em parceria com o 

CEFET, nos marcos da RICINO 

FIERGS (SENAI) Institucional Participação no Fórum Regional do 

Prominp de Rio Grande. Realização e 

execução de cursos técnicos pelo 

PLANSEQ Naval 

Prefeitura Municipal de 

Rio Grande 

Institucional Participação no Fórum Regional do 

Prominp de Rio Grande. Enraizamento 

territorial dos estaleiros a partir da 

contratação de mão de obra local 

ALERGS (Comissão de 

Representação Externa) 

Institucional Articulações entre os atores nacionais e 

locais na organização e execução dos 

primeiros cursos de qualificação no RS, 

nos marcos do PROMINP 

Estaleiros (ERG) Corporativo Busca de profissionais estrangeiros com 

experiencia no setor naval. Preocupação 

em utilizar a mão de obra local 

Fonte: Elaboração própria 

 O primeiro movimento em estabelecer um programa de qualificação profissional 

para o polo naval do RS decorre da perspectiva de instalação do primeiro estaleiro em 

Rio Grande, envolvendo ampla articulação das elites políticas. Estas exerceram seu poder 

institucional para garantir os investimentos para a construção do polo naval gaúcho, onde 

a qualificação profissional seria a contrapartida por parte do território do RS. Buscando 
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suprir as necessidades de uma mão de obra qualificada para o empreendimento, o 

Governo Estadual do RS em parceria com a FIERGS e o SENAI abriu cerca de 2 mil e 

500 vagas para as cidades de Rio Grande e Pelotas, com o investimento de cerca de R$ 1 

milhão de reais em 2005 (Gov RS, 2005). Na ALERGS, os trabalhos da Comissão de 

Representação Externa de 2005 estabeleceram uma primeira fase do projeto de 

qualificação profissional para ocorrer nos anos subsequentes com a participação e 

articulação junto a universidades, colégios técnicos, empresas e prefeituras, anunciando 

28 cursos nos três níveis (médio, técnico e superior) com a expectativa de qualificar cerca 

de 4 mil trabalhadores (Alrs, 2005).  

 As prefeituras também atuaram a fim de garantirem melhorias coletivas para as 

cidades. A PMRG, entre 2008 e 2013, participou do Fórum Regional do PROMINP de 

Rio Grande, do comitê do PLANSEQ Naval e de uma parceria com a firma BG Brasil e 

o SENAI no desenvolvimento do programa Ciência e Tecnologia com Criatividade 

(CTC), voltado para a qualificação profissional de moradores de Rio Grande (Nieckel, 

2013; Prefeitura de Rio Grande, 2009; Portal Naval, 2008). 

  Com relação às instituições de ensino, observa-se uma participação em parcerias 

e convênios tanto com instituições nacionais quanto com instituições regionais na oferta 

de cursos técnicos e profissionalizantes. A FURG exerceu seu poder institucional a partir 

da própria RICINO – assim como nas estratégias de desenvolvimento tecnológico - ao 

elaborar um Centro Avançado de Formação em Tecnologias de Solda a ser implementado 

em conjunto com o CEFET-RS em 2011. O centro previa a formação e capacitação de 

trabalhadores em processos tecnologicamente qualificados em solda, gerando a melhoria 

da atividade na indústria naval gaúcha (Sobena; et al, 2010). A universidade também 

integrou o Fórum Regional do PROMINP de Rio Grande em 2008, participando da 

coordenação regional dos cursos de qualificação profissional e oferecendo os cursos em 

engenharia de campo, engenharia de planejamento e engenharia naval (Furg, 2008, 2010).  

 A FIERGS e o SENAI atuaram na execução dos planos de qualificação 

profissional das instituições nacionais promotoras, caso do PROMINP e do PLANSEQ-

Naval. Em 2008, o SENAI participou do processo de qualificação do PLANSEQ Naval 

para o RS, junto com outras entidades,175 em parceria com a Superintendência Regional 

do Trabalho e Emprego do Rio Grande do Sul (SRTE/RS). O projeto era voltado para a 

capacitação de trabalhadores em situação de desemprego em Rio Grande, formando cerca 

 
175  As outras instituições foram a Metasa, Prefeitura do Rio Grande, Força Sindical e Sindicato das 

Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (SINDUSCON-RS). 
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de 450 trabalhadores em 2009 (Portal Naval, 2008; Prefeitura de Rio Grande, 2009). 

Contando com o investimento da FIERGS,176 preocupada em garantir uma mão de obra 

qualificada para os seus associados, o SENAI  reformou o Centro de Educação 

Profissional Senai de Soldagem Cypriano Micheleto, em 2014, aumentando a capacidade 

de formação de profissionais.177 Essa reforma foi fruto da parceria junto à Petrobras, 

ampliando a participação do SENAI em projetos de qualificação da estatal para o RS 

(Senai, 2014). As parcerias estaduais também garantiram novos cursos a serem oferecidos 

pelo SENAI. Em 2013, foram ofertados oitos cursos de qualificação para o polo naval de 

Rio Grande, gerando cerca de 2,5 mil matrículas para formação operários navais (Heberlê, 

2013).  

 Com relação aos estaleiros, a Ecovix-Engevix– controladora do ERG – contratou 

cerca de 55 trabalhadores chineses a fim de garantirem a troca de experiência em 

processos de soldagem com a mão de obra local, permitindo uma formação prática no 

próprio canteiro do estaleiro. Essa situação demonstra que apesar dos esforços 

continuados em qualificarem trabalhadores do polo naval de Rio Grande, outras 

iniciativas com parceiros internacionais se mostravam necessárias a fim de aumentar a 

competitividade dos estaleiros gaúchos. Segundo Héder Ramos, diretor geral do ERG, 

“não temos interesse em trazer 800 chineses, como chegaram a dizer. É um intercâmbio, 

incentivado pelo governo federal. Nosso interesse é na mão de obra local, que é até mais 

barata” (GauchaZH, 2013). Essa notícia aponta para as dificuldades de enraizamento 

territorial dos estaleiros gaúchos em termos da contratação da mão de obra local, apesar 

da disposição do ERG em aumentar a participação de trabalhadores locais em seu quadro 

de funcionários. 

 A construção da estratégia de upgrading em qualificação profissional no RS 

abrangeu a iniciativa e a cooperação entre instituições nacionais, estaduais e locais na 

implementação de cursos de capacitação para os trabalhadores navais gaúchos. Observa-

se que a ALERGS exerceu seu poder institucional na implementação de programas de 

qualificação como condição de atratividade dos investimentos a partir de 2004. 

Posteriormente, o parlamento gaúcho atuou na implementação de parcerias com o SENAI 

 
176 Segundo o  presidente da FIERGS, Heitor José Müller, “é toda uma estrutura com a excelência da marca 

Senai, que há 72 anos se mantém como uma referência em ensino profissional nos seus 164 pontos de 

atendimento no Estado, entre agências, escolas, centros tecnológicos e Faculdade de Tecnologia” (Senai, 

2014). 
177 Os investimentos resultaram em melhorias na infraestrutura, máquinas e equipamentos, atualização 

tecnológica, incluindo dois novos laboratórios (Senai, 2014). 
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e a FIERGS, atores que exerceram seu poder institucional buscando legitimidade como 

centro de excelência na formação da mão de obra local e intermediando os programas de 

qualificação nacional promovidos pelo PROMINP e pelo PLANSEQ. A FURG manteve 

seu poder institucional formando gerentes e engenheiros voltados para área naval, além 

de realizar uma parceria com o CEFET para construção do Centro Avançado de Formação 

em Tecnologias de Solda. Com relação às firmas, destaca-se os esforços da Engevix-

Ecovix em parcerias internacionais a fim de capacitar seu quadro de funcionários, 

demonstrando que o poder corporativo da firma buscou alternativas às dificuldades 

encontradas na capacitação da mão de obra local, o que influenciou nas possibilidades de 

enraizamento territorial do estaleiro. Por fim, a PMRG exerceu seu poder institucional na 

pretensão de gerar benefício coletivos para a cidade, mediante a qualificação e 

contratação de trabalhadores riograndenses por parte dos estaleiros. 

 4.4 Conclusão parcial sobre as estratégias de upgrading econômico e social 

 As estratégias de upgrading econômico e social construídas em cada polo naval 

revelam como as redes sociopolíticas forjadas em cada um deles influenciaram nos 

padrões de relacionamento estabelecidos entre atores locais e globais. No caso das 

navipeças, a rede sociopolítica do RJ priorizou os investimentos e relacionamentos entre 

os atores socioeconômicos com maiores recursos de poder, propondo o estabelecimento 

do POLINAVI a partir do strategic coupling com firmas fornecedoras globais, preterindo 

– apesar do apoio ao projeto do POLINAVI – o Comitê de Navipeças forjado pelo 

SINAVAL e pela ABENAV. Já no caso do RS, a estratégia avançou em direção ao 

fortalecimento do APL, na busca de capacitação dos fornecedores locais, realizando o 

enraizamento territorial do ERG.  

 Na estratégia de desenvolvimento tecnológico, o polo naval do RJ, por via da 

SEDEIS, engendrou esforços para a constituição do Parque Científico da UFRJ, a partir 

da chegada de laboratórios de firmas globais no desenvolvimento voltado para a 

complexidade dos projetos envolvidos no pré-sal, deixando de lado os esforços de 

constituição da RICINO por parte da UFRJ e do SINAVAL, desistindo de apoiar as  

interações entre universidades e estaleiros. Essa relação também é observada no projeto 

em torno do ITN por parte da FIRJAN e da OSX, se constituindo enquanto uma relação 

mais individualizada, sem esforços de ampliação com outros atores locais. Já no RS, a 

adesão à RICINO representou a condução da FURG na estratégia e envolveu vários atores 

socioeconômicos locais. A construção do OCEANTEC e a posterior decisão do ERG em  
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introduzir o TECVIX no parque científico, demonstrou mais uma iniciativa de enraizar 

territorialmente o estaleiro no território.  

 Por fim, a estratégia de qualificação profissional aproximou a trajetória de ambos 

polos navais, pelo fato de a estratégia ser diretamente dirigida à nível nacional pela 

Petrobras, via PROMINP. O polo naval do RJ contou com a participação do Fórum dos 

Trabalhadores na organização dos cursos junto ao SENAI e aos programas do 

PLANSEQ-Naval e PROMINP, demonstrando que mesmo sem conseguir ampliar a 

condução da rede sociopolítica, foi capaz de influenciar na estratégia. Mais uma vez a 

FIRJAN e a OSX trabalharam conjuntamente pela via do ITN, na formação de mão de 

obra local para o empreendimento do UCN. No polo naval do RS, a FURG realizou a 

construção do Centro Avançado de Formação em Solda nos marcos do RICINO, também 

conduzindo a estratégia em parceria com o CEFET e o SENAI.  

Conclusão 

 O objetivo dessa dissertação foi analisar comparativamente as estratégias de 

desenvolvimento construídas pelos atores socioeconômicos locais na retomada da 

indústria de construção naval no Brasil entre 2003 e 2014 nos polos navais do RJ e do RS. 

Caracterizada no contexto de ativismo estatal, sobretudo nas gestões federais do PT, que 

redefiniu arcabouços institucionais e reorientou a ação econômica de empresas estatais, a 

retomada da indústria de construção naval esteve inserida em um projeto de 

industrialização de setores considerados estratégicos a partir da expansão da produção de 

commodities, caso do petróleo e do gás para a indústria naval. Em termos institucionais, 

a criação do PROMINP definiu as bases e diretrizes para a subordinação dos ganhos na 

exploração offshore para a indústria naval, criando uma lei de conteúdo local, 

fortalecendo a cadeia de fornecedores e oferecendo cursos de qualificação profissional. 

Por parte das empresas estatais, a Petrobras reorientou sua política de compras, 

direcionando-a para o mercado interno ao priorizar projetos de contratação em estaleiros 

nacionais. Esse projeto se vinculou às preocupações do governo federal em promover 

projetos de diversificação regional da produção (Muniz, 2018), movimento que pode ser 

exemplificado pela decisão criar um polo naval no RS, sem renunciar aos investimentos 

no polo naval tradicional do RJ.  

 Esse processo de desconcentração regional da indústria naval levantou questões 

sobre a forma como realidades regionais ou subnacionais puderam construir suas 

estratégias de desenvolvimento e potencializar ganhos e benefícios locais a partir de 
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investimentos e de projetos de transformação industrial. A proposta de observar os polos 

navais do RJ e do RS permitiu compreender como a escala territorial regional – e em 

consequência, o seu contexto sociopolítico – influenciou e direcionou essas 

possibilidades de realização desses benefícios coletivos, conformando trajetórias de 

desenvolvimento contingentes, a partir da inserção em redes globais de produção. Nesse 

caso, a organização de redes sociopolíticas possibilitou apreender como atores 

socioeconômicos criam canais e instrumentos institucionais em bases cooperativas que 

organizam interesses e estratégias na transformação industrial, em busca de upgrading 

econômico e social.   

 O capítulo 1 se preocupou em construir teoricamente como a política e a escala 

territorial explicam padrões de desenvolvimento, partindo das reflexões da economia 

enquanto processo instituído e da mediação desse processo por relações de poder 

estabelecidas entre grupos e classes sociais interessados ou envolvidos em atividades 

econômicas, aqui, em especial, nas possibilidades de desenvolvimento. A argumentação 

das redes globais de produção permitiu entender como as possibilidades de 

desenvolvimento são contextualizadas globalmente, a partir das firmas líderes e seus 

interesses de lucratividade, e localmente, onde o contexto sociopolítico influencia em 

como o território se integra na rede. Esta abordagem permite avaliar qual é o espaço para 

agência dos atores locais perante a estrutura da rede, conformando um caráter dialético 

na apreensão da dinâmica global-local. A escala territorial comporta os recursos que esses 

atores socioeconômicos mobilizam a fim de aproveitarem as oportunidades de 

desenvolvimento pela via das estratégias de upgrading econômico e social, seja se 

vinculando às firmas globais, por meio do strategic coupling¸ seja criando condições de 

enraizamento territorial. Por fim, a argumentação de redes sociopolíticas permitiu 

observar como processos de construção de espaços coletivos de caráter cooperativo 

forjam caminhos contingentes que representam como o poder é exercido por atores 

socioeconômicos e quais estratégias prevalecem no contexto sociopolítico 

correspondente. Dependendo de como essas redes sociopolíticas se organizam, elas 

influenciam a maneira como as estratégias de upgrading econômico e social são 

construídas ou, no limite, a possibilidade de buscar tais estratégias. 

 O capítulo 2 apresentou como se desenvolveu a organização da indústria de 

construção naval com base na emergência das redes globais de produção a partir da 

década de 1990. Nesse contexto, a retomada do setor naval reorientou a posição do Brasil 

como uma etapa de construção e montagem de firmas globais que se instalaram no país 
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para aproveitar o boom do petróleo e gás. Todavia, mesmo com a chegada das firmas 

globais se instalando no país, observou-se pouca disponibilidade com relação a estes 

estaleiros em desenvolverem etapas de maior valor agregado no Brasil, sendo que os 

estaleiros nacionais que estabeleceram parcerias tecnológicas com outros grupos 

econômicos ou estaleiros líderes globais da rede não lograram resultado em realizar 

modelos de upgrading. Nesse capítulo também foi apresentado o histórico da indústria de 

construção naval no Brasil, apontando para a retomada do ativismo estatal como o fator 

que resultou na desconcentração regional da indústria naval para outros polos para além 

do RJ, abrindo a possibilidade de uma agenda de pesquisa que priorizasse a análise da 

escala territorial e o contexto sociopolítico enquanto fatores explicativos nos resultados 

em termos de desenvolvimento econômico e social.  

 O capítulo 3 descreveu quais os atores socioeconômicos principais que 

participaram dos investimentos na indústria de construção naval nos polos navais do RJ 

RS e as tentativas correspondentes de construção de redes sociopolíticas, demonstrando 

como cada uma delas se organizou e as relações de poder que foram forjadas em seu 

interior. 

 A rede sociopolítica do RJ se mostrou mais individualizada na sua trajetória de 

construção de espaços coletivos e com uma inserção mais limitada em termos da 

composição de atores socioeconômicos. Com relação às elites políticas, a SEDEIS liderou 

a rede a partir da condução de espaços coletivos como o Seminário de Balanço do Setor 

Naval e Offshore (2010-2014) e o Fórum Estadual de Petróleo, Gás Natural e Indústria 

Naval (2014). O primeiro buscou integrar atores socioeconômicos mais amplos, trazendo-

os para a agenda pública de desenvolvimento. Todavia, o segundo espaço coletivo, 

enquanto realização da rede sociopolítica, deu-se de forma mais limitada e assimétrica, 

priorizando os atores dotados de maiores recursos nas relações de poder estabelecidas. Já 

as elites organizadas na ALERJ pretenderam expandir sua participação a partir da FDPIN-

RJ, principalmente na legislatura de 2007 a 2010, realizando duas Audiências Públicas 

com o intuito de informar e organizar os atores socioeconômicos locais. Todavia, a rede 

não conseguiu se renovar para a legislatura posterior, sem conseguir avançar nos seus 

projetos. 

 Com relação às associações empresariais, a rede sociopolítica do RJ priorizou a 

integração da FIRJAN e preteriu o SINAVAL. A primeira esteve presente na constituição 

do Fórum Estadual de Petróleo, Gás Natural e Indústria Naval (2014) ao passo que o 

segundo só integrou o Seminário de Balanço Offshore e Naval (2010-2014). O SINAVAL 
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buscou protagonizar espaços coletivos que fortalecessem os interesses dos estaleiros a 

rede sociopolítica, em especial, ao realizar o I Fórum de Conteúdo Local (2011), porém 

sem conseguir reunir recursos para reproduzir o espaço coletivo mais vezes. A relação 

entre as associações empresariais se mostrou conflituosa, como expresso  pela disputa da 

direção da FIRJAN, em 2013, trazendo à tona como a dificuldade da rede sociopolítica 

fluminense em dirimir os potenciais conflitos existentes em seu interior. Essa relação 

conflituosa foi uma expressão das dificuldades que as redes sociopolíticas no RJ 

enfrentaram em estabelecer relações cooperativas a fim de condensar interesses diferentes 

nas estratégias de desenvolvimento econômico e social.  

 Já a rede sociopolítica do RS conseguiu criar espaços coletivos que se expandiram 

a partir de diversas iniciativas conduzidas pelo Governo Estadual na gestão de Tarso 

Genro (PT). Foram introduzidos espaços coletivos de deliberação – organizados a partir 

da Câmara Temática da Indústria Naval, do Gás Natural e do Petróleo do Rio Grande do 

Sul (2011) e do Fórum Estadual de Gás Natural, Petróleo e Indústria Naval do RS (2014) 

– além da criação da AGDI, a fim de subsidiar financeiramente e organização ações 

voltadas para o desenvolvimento do polo naval, expressas pela realização do Supply Day 

(2012-2014) e do Plano de Desenvolvimento para a Indústria Oceânica de Petróleo e Gás 

no RS (2011). Nesse contexto, a FURG emergiu como ator socioeconômico que 

conseguiu reunir recursos sociopolíticos para gerar relações cooperativas em torno de 

estratégias de desenvolvimento. A universidade liderou institucionalmente o APL de Rio 

Grande e Entorno (RS) e a RICINO. O primeiro estruturou um conjunto de estudos e 

relatórios que avalizaram as estratégias adotadas em conjunto de outros atores, 

internalizando ações cooperativas características de um APL e formando um espaço 

coletivo de discussão e deliberação: a Associação APL Polo Naval e Offshore de Rio 

Grande e Entorno. Já a segunda potencializou a relação entre firmas e universidades na 

difusão de tecnologias, criando espaços de cooperação entre a FURG e os estaleiros, em 

especial, o ERG. As elites políticas estaduais e municipais agiram a fim de criarem 

espaços coletivos que integrassem o território da cidade de Rio Grande (RS) nos 

investimentos realizados. Por parte da ALERGS, a Comissão Externa de Representação 

(2005) iniciou as articulações de chegadas do investimento e potencializou os canais de 

diálogo, introduzindo a cidade de Rio Grande (RS) a partir dos cursos de qualificação 

organizados pela PMRG. A Subcomissão do Polo Naval do Rio Grande (2011) deu 

continuidade os trabalhos da Comissão, realizando audiências públicas e produzindo um 

relatório que indicava as necessidades de investimentos na cidade.  
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 Por parte das associações empresariais, observa-se que a FIERGS fortaleceu a 

proposição de construção de espaços coletivos, principalmente, a partir da criação do 

CCPE, introduzindo uma representação própria dentro da entidade aos interesses da 

indústria naval e petróleo do estado. Em termos de proposição de espaços destacaram-se 

a Mobilização da Indústria Gaúcha para o setor de Petróleo e Gás Natural (2011) que 

contou com o apoio do Governo Estadual do RS e da AGDI. Outro espaço foi o Seminário 

Naval e Offshore (2012-2014), esse construído pelo SEBRAE e introduzindo as 

demandas das pequenas e médias empresas nos espaços coletivos da Feira do Polo Naval 

(2012-2014). O SINAVAL e a ABENAV, apesar de proporem poucas iniciativas no polo 

naval do RS, participaram de alguns espaços coletivos, casos da Associação do APL 

(2013), a Feira do Polo Naval e do Plano de Desenvolvimento (2011) e do Supply Day 

(2012-2014), fortalecendo a rede sociopolítica gaúcha e legitimando-a enquanto 

promotora do polo naval do RS.   

 O capítulo 4 esclareceu como as estratégias de upgrading econômico e social 

foram construídas em cada polo naval, refletindo sobre o papel das redes sociopolíticas 

nas relações de poder estabelecidas entre atores locais e firmas globais, potencializando 

as possibilidades de ampliação do valor gerado mediante o enraizamento territorial ou o 

strategic coupling.  

 Com relação às navipeças, o polo naval do RJ se caracterizou pela iniciativa do 

POLINAVI, a partir do poder institucional da SEDEIS em realizar o strategic coupling 

com as firmas fornecedoras globais, criando um polo de navipeças que atendesse as 

demandas da Petrobras. A rede sociopolítica priorizou a relação da SEDEIS com atores 

dotados de maiores recursos econômicos e políticos, ficando a estratégia do SINAVAL e 

da ABENAV na construção de um Comitê de Navipeças com fornecedores locais em 

segundo plano nas estratégias de upgrading adotadas. Já o polo naval do RS priorizou a 

construção da estratégia a partir da capacitação de fornecedores locais pela via do 

fortalecimento do APL. A FURG, mediante seu poder institucional, conseguiu integrar o 

ERG e o EBR na Associação do APL, gerando o enraizamento territorial de estaleiros e 

compondo os interesses e estratégias de outros atores socioeconômicos, caso da FIERGS 

que buscava inserir as firmas gaúchas no circuito de contratação da Petrobras e do 

Governo Estadual do RS que previa utilizar o polo naval do RS como um promotor de 

desenvolvimento regional.  

 No que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, o polo naval do RJ priorizou 

a construção do Parque Tecnológico da UFRJ. A SEDEIS, ao molde da estratégia de 
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navipeças, exerceu seu poder institucional ao favorecer a chegada de laboratórios de 

firmas globais no território, agregando conhecimento na resolução de problemas 

referentes às atividades na camada do pré-sal. Essa estratégia desfavoreceu o 

fortalecimento da RICINO, na qual a UFRJ e o SINAVAL exerciam poder institucional 

para criar uma rede de inovação entre estaleiros locais e universidades. A FIRJAN 

priorizou uma estratégia mais individualizada ao buscar acessar a rede global de produção 

através da construção do ITN junto à OSX. Já no RS, a FURG potencializou o NRRS no 

interior da RICINO, construindo pontes junto a AGDI pela via do PGTec, que financiou 

a construção do OCEANTEC, e realizando o enraizamento territorial do ERG através da 

instalação do TECVIX no parque tecnológico. 

 Por fim, referente à qualificação profissional, o RJ contou com a participação da 

FIRJAN e do SENAI na construção do CTS Solda, exercendo seu poder institucional a 

fim de angariar recursos e parcerias junto à Petrobras, além de realizarem os cursos de 

qualificação formulados nos marcos do PROMINP e do PLANSEQ-Naval. Tambem 

houve a participação do STIMMMENI na indicação dos operários que seriam 

contemplados pelos cursos, exercendo seu poder coletivo nessa situação. No polo naval 

do RS, a FURG fortaleceu a construção do Centro Avançado de Solda, exercendo seu 

poder institucional na busca de suprir as necessidades dos estaleiros locais, em parceria 

com o SENAI e o CEFET. Já o SENAI e a FIERGS também se mobilizaram para 

realizarem os cursos de qualificação profissional fornecidos pelo PROMINP e pelo 

PLANSEQ-Naval. 

 Em suma, a conclusão dessa dissertação aponta para três caminhos em comum. 

1)  A confirmação da hipótese de que diferentes redes sociopolíticas podem 

explicar trajetórias de desenvolvimento contingentes, a partir de relações de colaboração 

que fazem convergir interesses diversos em objetivos comuns, permitindo potencializar 

estratégias de upgrading econômico e social. A análise comparativa dos polos navais do 

RJ e do RS demonstrou que as redes sociopolíticas correspondentes conduziram a 

estratégias de upgrading econômico e social específicas. A rede sociopolítica do RJ, mais 

individualizada e assimétrica, priorizou espaços coletivos e colaborativos entre atores 

socioeconômicos dotados de maior poder, excluindo ou sub-representando outros atores 

e suas respectivas estratégias. As estratégias de tornar o polo naval do RJ um fornecedor 

de navipeças e promotor de tecnologias a nível nacional foi tocado a partir do 

fortalecimento de relações diretas com atores globais, ficando as estratégias de 

desenvolvimento de firmas locais e centros de pesquisa subordinados a estas dinâmicas. 
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Já a rede sociopolítica do RS se constituiu de forma mais abrangente e integrada, 

pretendendo absorver diferentes interesses e estratégias de atores socioeconômicos em 

torno dos espaços coletivos constituídos dirigidos pela FURG e em parceria com o 

Governo Estadual do RS e suas agências correspondentes. As estratégias de upgrading 

priorizaram a construção de uma agenda de desenvolvimento que potencializasse os 

benefícios coletivos da região, a partir do enraizamento territorial dos estaleiros que 

vieram a se instalar no RS. Dessa forma, a organização das redes sociopolíticas 

representaram um diferencial para as trajetórias de desenvolvimento observadas. 

2) Apesar dos resultados apontarem para diferentes trajetórias de 

desenvolvimento observadas em cada caso, a pesquisa não avança para os resultados mais 

gerais em termos de desenvolvimento propriamente dito. Todavia, a análise das redes 

sociopolíticas permitiu compreender como as relações de poder foram estabelecidas entre 

os atores socioeconômicos, enquanto as estratégias de upgrading econômico e social 

constituíram as possibilidades de se estabelecer padrões de relacionamento no interior da 

rede global de produção da indústria naval. O fato de não se discutir mais profundamente 

se o valor foi capturado ou não nos dois casos apresentados se dá em função da crise 

prolongada do setor naval brasileiro no pós-2015. Nesse caso, a pesquisa deixa em aberto 

potenciais investigações em como os polos navais e suas correspondentes redes 

sociopolíticas responderam ao quadro de crise socioeconômica instalada pela paralisação 

das atividades dos estaleiros e quais alternativas foram aventadas para alterar o quadro de 

desindustrialização.   

3) De forma mais geral, a dissertação buscou contribuir para uma análise que 

privilegia o papel da política e da escala territorial na compreensão das possibilidades de 

desenvolvimento econômico e social para regiões ou territórios que passaram por 

processos de transformação industrial. Ao dissecar as redes sociopolíticas constituintes 

em cada caso, os resultados apontaram para diferentes caminhos em termos das 

possibilidades de upgrading com o RS apresentando um maior potencial de realização do 

desenvolvimento do que o RJ. Todavia, mesmo que as redes sociopolíticas tenham 

permitido que os atores socioeconômicos cooperassem, a crise do setor naval levou ao 

fracasso de projetos de desenvolvimento mais amplos. Nesse caso, a escala territorial 

nacional acabou influenciando os resultados de desenvolvimento regional ao passo que 

as contingências políticas e econômicas, como a queda do preço do barril do petróleo e 

as fases da Operação Lava a Jato, se mostraram determinantes para a indústria de 

construção naval.  
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Apêndice A – Relatório STX (2010) 

  

 Figura 3 - Rede Global de Produção liderada pela STX (2010) 

 

Apêndice B – Emprego, escolaridade e faixa salarial média 

Tabela 2 - Quantidade de trabalhadores da construção naval no Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e Brasil (em números absolutos e proporcionais) 

Ano Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Brasil 

2008 22685 (69%) 313 (1%) 33112 (100%) 

 

2010 24802 (60%) 936 (2%) 41554 (100%) 

 

2012 31130 (53%) 6841 (12%) 59260 (100%) 

  

2014 35901 (50%) 8928 (12%) 71554 (100%) 

 

Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS-vínculos, anos selecionados 
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Gráfico 1 - Porcentagem dos níveis de escolaridade (básico, médio e superior) nos polos 

navais do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul 

 
Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS-vínculos, anos selecionados 

Gráfico 2 - Faixa salarial média de trabalhadores navais no Rio de Janeiro e no Rio 

Grande do Sul (em salários) 

 
Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS-vínculos, anos selecionados 
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Apêndice C – Associação APL Polo Naval e Offshore de Rio Grande e Entorno (2014) 

Quadro 10 - Participantes do Conselho de Administração da Associação APL Polo Naval 

e Offshore de Rio Grande e Entorno (2014) 

Nome Entidade  

Valter Armando Rodrigues Fuao Petrobras 

Aloísio Feliz da Nóbrega Governo do Estado do RS 

João Carlos Brahm Cousin Prefeitura Municipal do Rio Grande 

 Mario Augusto Maduell de Almeida Prefeitura Municipal de São José do Norte 

Paulo Fernando Curi Estima Prefeitura Municipal de Pelotas 

Renan Gutterres Lopes Câmara do Comércio do Rio Grande 

Eduardo Battaglia Krause SINAVAL 

Augusto Ribeiro de Mendonça Neto ABENAV 

Sandro Ramos Barros STIMMMERG 

Cleuza Maria Sobral Dias  FURG 

Sylvio Motta UCPEL 

Manoel José Porto Júnior  IFSUL/Pelotas 

Viviane Rios Kwecko IFSUL/Rio Grande 

Alexandre Cesar Moco Canhetti Ecovix 

Roberto Luiz Bogado Duarte ERG 

Carmelo Ludovico Gonella  EBR 

José Gabriel Fonseca Cardoso Darcy Pacheco 

Everton Rodrigues da Silva Intelligenz 

Alan Sejer Poulsen Junior Gebras 

Jefferson Ferro Puccinelli Profab Engenharia 

Fonte: Furg (2014) 

 

 


