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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de inserção de empresas do setor 

metalmecanico de Pernambuco na cadeia de suprimentos do Estaleiro Atlântico Sul - EAS. 

Partiu-se de um diagnóstico do setor em estudo nos cenários mundial, nacional e em 

Pernambuco. Fez-se em seguida um breve estudo da cadeia de suprimentos naval nos âmbitos 

mundial, brasileiro e no EAS. Neste estudo, o autor participou de dois workshops com 

empresários do setor, representantes do EAS e algumas instituições ligadas a indústria, como 

SEBRAE, IEL, etc. O objetivo desse encontros foi justamente aproximar empresas e estaleiro 

para promover novos negócios e parcerias. Fez-se uma visita a obra do estaleiro em SUAPE 

para conhecer o andamento e a dimensão do empreendimento. Foram feitas também pesquisas 

bibliográficas. Concluiu-se que as empresas do setor metalmecanico pernambucano não tem 

capacidade para atender diretamente à demanda do EAS no curto prazo, contudo, os 

empresários do setor, têm grande interesse em se prepararem para suprir futuramente esse 

novo mercado, inclusive em parceria com empresas experientes, do Sudeste principalmente. 

O setor estudado precisa melhorar sua competitividade através da modernização do parque 

industrial, implementação de programas de qualidade e gestão empresarial, melhoria de 

logística, maior articulação com demais fornecedores, financiamentos de longo prazo, 

capacitação da mão de obra, etc. Este estudo, contudo, limitou-se a uma pequena amostra de 

empresas sendo necessários novos trabalhos que ampliem o entendimento sobre o assunto. 

Palavras chave: cadeia naval, setor metalmecanico e cadeia de suprimentos 
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ABSTRACT 

 

This work has the objective analyzes the possibility of insert companies on the metal-

mechanic sector of  Pernambuco in the supply chain of the Estaleiro Atlântico Sul - EAS. It 

started from a diagnosis of the section with studies in the world, national and Pernambuco 

sceneries. Then a brief study was done ranging the naval supply chain in world, Brazilian and 

 EAS. In this study, the author participated in two workshops with entrepreneurs of the sector, 

representative of EAS and some institutions which has relations with industry, like SEBRAE, 

IEL, etc. The objective of these meetings went to come closer companies and shipyard to 

provide  new businesses and partnerships. It was made a visit to the area of the shipyard in 

SUAPE to know the course and the dimension of the enterprise. There were also 

bibliographical researches. The conclusion is that the companies of the metal-mechanic sector 

from Pernambuco don't have capacity to assist directly the demand of EAS in the short period, 

however, the entrepreneurs of the sector have great interest in prepare themselves to supply 

this new market including partnership with experienced southeast companies. The studied 

sector needs to improve your competitiveness through the modernization of the industrial 

park, implementation of quality programs and business management, logistics improvement, 

larger articulation with other suppliers, financings of long period, training of the workforce, 

etc. This study, however, it was limited to a small sample of companies so others are 

necessary to enlarge the understanding on this subject.  

 
Keywords: naval chain, metal-mechanic sector and supply chain  
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos alguns fenômenos vêm influenciando de forma marcante as 

atividades econômicas, entre os quais a globalização associada com mudanças de paradigma 

tecnológico, o que, por sua vez, implicou em uma maior abertura das economias ditas 

periféricas e em uma mudança acentuada no papel do Estado como indutor de atividades 

econômicas. Tais transformações trouxeram impactos diferenciados sobre as economias dos 

diversos países do mundo, ao lado de reflexos também diversos sobre suas sub-regiões menos 

desenvolvidas. O efeito conjunto da maior abertura da economia diante de paises mais 

desenvolvidos, praticantes de processos tecnológicos bem mais avançados e ainda com um 

Estado menos atuante em termos de incentivos fiscais e financeiros, ao chamado aparelho 

produtivo, impactou de forma muito significativa e com viés negativo em muitas sub-regiões 

periféricas (LIMA et al 2007). 

Afirmam ainda LIMA et al (2007), por outro lado, tais processos trazem também a 

possibilidade de deslocalizações produtivas, maiores facilidades para a importação de 

maquinas e equipamentos para a modernização de estruturas produtivas de regiões periféricas, 

antes atreladas às disponíveis nas regiões hegemônicas de cada país respectivo. Ademais, as 

instâncias estaduais e municipais de Governo adquirem mais importância e passam a agir de 

forma mais ativa na coordenação e estímulo à ampliação da base econômica, seja com base no 

chamado desenvolvimento endógeno, ou mesmo na articulação e atração de investimentos de 

fora, ao lado da busca por maior competitividade sistêmica representada, por exemplo, por 

menores custos de transporte, por melhor qualificação da mão de obra, pelas facilidades de 

telecomunicações etc. A preocupação é fazer com que as empresas locais se beneficiem 

dessas oportunidades melhorando sua competitividade. 

Segundo Schreider e Fernandes (2007) a conceituação mais objetiva de uma indústria 

metalmecânica é que esta se caracteriza por trabalhar o metal e para tal atividade, a indústria 

divide-se em vários setores, cada um com uma atribuição e especialização do serviço. A 

diversificação dos segmentos que compõem o mercado metalmecânico é complexa. A 

construção naval, a metalurgia e a fabricação de autopeças, constituem partes que integram 

essa indústria. O que se considera Cadeia de Suprimentos – Supply Chain (SC) é um vínculo 

complexo entre um grupo de organizações as quais unidas vêm adquirir, converter, estocar 

produtos e distribuir bens e serviços aos consumidores finais. Transversalmente a esse 

sistema, as organizações confiam seus produtos e serviços para os consumidores, numa rede 

interligada através da informatização. A expressão “Cadeia de Suprimento” foi criada para 
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designar, como um todo, a estrutura projetada adequadamente, incluindo os processos 

envolvidos, para atender à exigência de um mercado específico (SLACK et al, 2002).  

Pinto (2007) afirma que a retomada da produção da indústria de construção naval, com 

a inserção do setor metalmecânico e a modernização da cadeia de suprimento dos estaleiros, 

têm relação direta com as necessidades da crescente produção de petróleo no Brasil. A busca 

da Petrobrás no aumento da sua produtividade, desencadeou adjuntamente aos estaleiros, o 

fornecimento não apenas de navios de transporte, mas também de plataformas, e conversão 

dos navios de armazenamento, em navios de produção e armazenamento de petróleo, 

acrescenta o autor. 

Existe a possibilidade deste setor não conseguir fazer parte a cadeia naval no curto 

prazo, mas poderá vir a faze-lo no médio e longo prazos, se reagir de maneira correta. 

1.1 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Geral 

O foco deste trabalho é analisar a possibilidade das empresas do setor metalmecanico 

de Pernambuco, especialmente aquelas filiadas ao Sindicato de Metalmecanica de 

Pernambuco – SIMMEPE, atender as demandas de navipeças do EAS para construção dos 

navios encomendados pela PETROBRÁS. 

1.2.2 Específico 

Pretende-se analisar as demandas da cadeia de suprimentos naval de Pernambuco, 

buscando entender como o setor metalmecanico pode se inserir como membro fornecedor de 

componentes e serviços. Busca-se descobrir auais as dificuldades encontradas no setor e como 

se pode reagir a elas. 

1.3 Metodologia 

 O presente trabalho tem caráter qualitativo tendo como estratégia de investigação 

utilizada um estudo de caso.  O autor participou de uma pesquisa através do Instituto Evaldo 

Lodi, com a participação do Mestrando em Engenharia de Produção Ricardo Araújo, do 

consultor empresarial Cláudio Marinho e da Doutora em Engenharia da Faculdade Politécnica 

de Pernambuco Fátima Brainer, como orientadora, durante o segundo semestre de 2008.  

Participou-se de dois workshops, um em setembro e outro em outubro de 2008, tendo 

como membros empresários do setor metalmecanico de Pernambuco, do Estaleiro Atlântico 

Sul bem como representantes do SEBRAE, SESI, CESAR, SENAC, IEL, SIMMEPE, UFPE e 
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POLI. Nestes eventos houveram discussões acerca das necessidades de componentes do 

Estaleiro, da capacidade de oferta das empresas pernambucanas bem como da possibilidade 

de ajuda das diversas instituições presentes em fazer o elo entre as duas partes interessadas. 

Esse link seria treinamento de funcionários, estudo da cadeia etc. Também foi realizada uma 

visita ao canteiro de obras do Estaleiro Atlantico Sul através do Grupo de Estudos de 

Logística de Pernambuco – GELPE, durante o mês de novembro de 2008, onde se assistiu 

palestra sobre seu funcionamento, dimensão física, infrastrutura criada para o ascesso e 

projetos ecológicas pretendidos. O trabalho teve como amostra dez empresas filiadas ao 

SIMMEPE, foram elas: WICON INOX, OASIS, KRONORTE, METALMOR, T-MEC, CASA DAS 

PLACAS, CODISTIL, ALMEC, ALTERNADORES MOURA e ARCLIMA. O critério de seleção foi o 

comparecimento e a participação (manifestação de opiniões) dos representantes dessas 

empresas nos encontros nos quais o autor esteve presente.  

Algumas informações deste trabalho foram tiradas de documentos técnicos, outras 

derivaram de documentos produzidos em seminários, reuniões e palestras nas quais o autor 

esteve presente. As demais referências provieram de publicações ligadas ao assunto. 

1.4 Organização do Trabalho 

Inicia-se este trabalho tratando do desempenho histórico e recente da metalmecânica 

nos níveis internacional, nacional e regional. Em seguida é mostrado superficialmente as 

características da cadeia de suprimentos naval com foco na do Estaleiro Atlântico Sul. O 

capítulo 4 (quatro) mostra os resultados encontrados sobre o setor metalmecanico e a cadeia 

de suprimentos. No capítulo 5 (cinco) discute-se e analisa a realidade encontrada na pesquisa. 

Por fim, o capítulo 6 (seis) apresenta as considerações finais do estudo.    

O documento propõe para discussão uma estratégia de desenvolvimento de uma cadeia 

de suprimentos integrada que venha a beneficiar o setor local. Para o desenvolvimento deste 

segmento, além de esforços específicos e significativos para se aumentar a competência 

empresarial latente, devem ser mobilizados instrumentos de incentivo e regulação, como 

crédito, tarifas e impostos, de forma articulada.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

       Neste capítulo serão comentadas as principais sobre o setor metalmecanico e suas 

lógicas. Também serão apresentados e abordados os principais dados sobre produtores 

mundiais e como se encontra o setor no Brasil. 

2.1 O Setor Metalmecânico e suas Lógicas 

O setor metalmecânico se caracteriza como atividade mercadológica de grande 

dinamismo e promovedor de redes de integração entre cadeias de produção, além de 

apresentar um grau elevado de internacionalização do seu comércio. Também possui o papel 

de estruturador em potencial, fundamental para o desenvolvimento de outros segmentos 

econômicos. A diversidade dos segmentos que compõe o setor metalmecânico pode ser 

observada quando se faz referência às atividades industriais nele desenvolvidas como 

construção naval, metalurgia e a fabricação de autopeças.  Diante desse fato tal setor possui a 

peculiaridade de produzir e, simultaneamente, consumir, em torno de 50% do que ele mesmo 

produz como é o exemplo do segmento automobilístico. 

2.1 .1 Diagnóstico 

O mercado do setor metalmecânico envolve atividades que se caracterizam por seu 

alto dinamismo, integração entre os elos da cadeia e, sobretudo, pelo grau de 

internacionalização de seu comércio, seu potencial estruturador e efeito dinâmico na 

economia. Destacando-se a siderurgia como o principal setor industrial fornecedor de matéria-

prima para as indústrias de metal-mecânica (CHAIB, 2005). 

Neste segmento, a divisão do trabalho é encontrada em diversos setores onde cada um 

possui uma função, que se desenvolve desde a entrada da matéria-prima até o produto 

acabado. Estes setores dentro da organização são: fundição, estamparia, solda, usinagem, 

pintura, montagem e expedição. Estes, para fins de entendimento serão descritos a seguir na 

Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Fluxograma de produção no setor metalmecânico 
Fonte: adaptado de SCHREIDER & FERNANDES, 2007 

2.1.1.1 No Mundo 

De acordo com Rodrigues (2007) as indústrias do setor metalmecânico, mais 

especificamente no segmento de siderúrgica, representam em termos de fornecimento e 

produção de matéria prima, no âmbito mundial, uma quantia superior a um bilhão de 

toneladas métricas, e a 500 bilhões de dólares americanos em produção bruta total desse 

produto (IISI, 2005).  

A integração entre a cadeia produtiva1 do setor metalmecânico com as demais cadeias 

dos mais variados setores da economia, apresenta ampla diversidade de atividades que 

desenvolvidas, atendem a mercados distintos como, por exemplo, a indústria naval, autopeças 

e metalurgia (GOMES et al, 2006). O dinamismo desta integração ao ser vinculado à indústria 

metalmecânica desencadeia a expansão do próprio segmento e facilita o autoconsumo sem 

prejuízos ao comércio interno e externo. 

Devido ao fato deste setor ser caracterizado pelo seu autoconsumo, Oliveira (2007) 

coloca que grande parte do que se produz no setor industrial é consumido pelos próprios 

integrantes da cadeia produtiva. O autor cita como exemplo a indústria automobilística a qual 

consome grande quantitativo de produtos de fundição para que sua produtividade ocorra 

satisfatoriamente. O consumo desses produtos equivale a quase metade de tudo o que é 

comercializado no Brasil neste setor. 

O sistema produtivo industrial, que era referencial para o crescimento das economias 

de mercado até o início da década de 1970, tinha o processo de trabalho, na sua essência, com 

                                                 
1 Cadeia produtiva é um conjunto de etapas consecutivas, ao longo das quais os diversos insumos sofrem 

algum tipo de transformação, até a constituição de um produto final (bem ou serviço) e sua colocação no 
mercado. Trata-se, portanto, de uma sucessão de operações (ou de estágios técnicos de produção e de 
distribuição) integradas, realizadas por diversas unidades interligadas como uma corrente, desde a extração e 
manuseio da matéria-prima até a distribuição do produto. 
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características taylorista-fordista, tendo suas unidades produtivas dedicadas à fabricação de 

bens padronizados e em altos volumes bem como integrados verticalmente (OLIVEIRA, 

2007). 

Atualmente, relata Christmas (2005) que o principal motor da indústria siderúrgica dos 

últimos anos é a China a qual provocou a partir de 2004, uma explosão de demanda e dos 

preços, que resultou em excesso de caixa por parte de algumas empresas e como consequência 

investimentos em novas plantas siderúrgicas produtivas.  O que se observa é que a 

distribuição geográfica da indústria automobilística a partir do ano de 1995, por exemplo, teve 

como traço mais notável a concentração da produção da indústria siderúrgica em três 

localidades principais – Europa, Estados Unidos e Japão – os quais eram responsáveis por 

cerca de 80% da oferta global de um dos produtos de grande demanda da época, que eram os 

veículos leves.  
 

Os países líderes mundiais na produção de matéria prima e produtos do setor 

metalmecânico são também os principais responsáveis pelos avanços tecnológicos. Contudo o 

elevado fluxo do comércio internacional permite que gradativamente, essa tecnologia seja 

incorporada por outros países também produtores, porém de menor porte (PIANNA, 2007).  

Aliado a tais informações, Dieese (2005) refere que as indústrias do setor metalmecânico em 

países de maior produção se modernizaram embasadas por uma política industrial2. Tal 

política, segundo Araújo Jr (1997) implicava em um conjunto de medidas que favoreciam 

bases adequadas para o desenvolvimento do setor metalmecânico, incluindo incentivos 

fiscais, investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), criação de zonas especiais de 

exportação e componente essencial do desenvolvimento sustentado da economia.  

Para o Dieese (2005) a tecnologia, por sua vez, é um fator de produção tão importante 

quanto o capital ou a mão-de-obra. Afirma ainda o documento que a tecnologia de produto ou 

de processo produtivo irá determinar, em grande parte, a capacidade competitiva destes no 

comércio internacional. O desenvolvimento e a absorção de tecnologia compõem um dos 

pilares do desenvolvimento da indústria de um país e daí a importância de se implantar uma 

política industrial. Uma das características influenciadoras na relação de competitividade das 

empresas do setor metalmecânico é à base de custos com materiais e mão de obra e, também, 

a gestão da cadeia de suprimentos. Os custos relacionados à exportação também são 

                                                 
2 Pressupõe um conjunto de medidas que forneçam bases adequadas para o desenvolvimento do setor, tais 

como: incentivos fiscais, investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), créditos subsidiados, 
intervenção direta do Estado no processo produtivo, parcerias público-privadas e criação de zonas francas e de 
processamento para a exportação (ZPE), entre outros (DIEESE, 2005). 
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considerados influenciadores da manutenção da empresa no mercado competitivo 

(OLIVEIRA, 2007).  

O segmento da construção civil apresenta impacto significativo nas atividades do setor 

metal-mecânico, favorecendo o crescimento deste com sua dinâmica. A partir dos bons picos 

de crescimento do setor de construção civil, ocorridos nas décadas de 1970 e meados da 

década de 1990, foram contemporizados rendimentos ao setor metal-mecânico, 

principalmente através do fornecimento de ferros e aço. Na ótica de Campos (2008), foi um 

processo bastante possante por que passaram as organizações brasileiras da construção civil 

desde a década de 70. Neste período, afirma o autor, houve a transformação dessas empresas 

em companhias multinacionais e que se tornou um dos ramos da economia mais 

internacionalizados, juntamente como siderurgia (CAMPOS, 2008). 

Com a demanda Chinesa, ressalta Rodrigues (2007), houve um aumento de 

investimentos em plantas siderúrgicas o qual não foi considerado benéfico pelos especialistas 

do setor pois fizeram com que a oferta superasse a demanda por aço, derrubando os preços 

mundiais. Com isso houveram esforços das grandes empresas na redução da produção para 

conter a mais recente queda de preços obtiveram resultados positivos (CHRISTMAS, 2005). 

Mas novamente o fator determinante do crescimento do setor é a China; onde os 

investimentos superam em muito as expectativas mais otimistas de demanda mundial. Tem-se 

o registro do aumento da capacidade de produção das siderúrgicas chinesas, atingindo o valor 

de 350 milhões de MT de aço, e as novas plantas são estimadas em mais 100 milhões de MT. 

Em síntese, a principal exportadora líquida de aço no mundo é a China (RODRIGUES, 2007). 

Outro grande comprador do setor metalmecânico é a indústria naval, devido a sua 

grande demanda de insumos consumidos e produzidos. As tendências desse setor nas últimas 

décadas levaram a uma organização da indústria desse segmento através de dois modelos que 

são a subcontratação e a terceirização. Para os grandes produtores da indústria naval, os 

chineses, o modelo adotado segue tendência mais próxima aos estaleiros tradicionais, no 

entanto para os produtores europeus e americanos a tendência de adoção segue os modelos 

mais próximos ao estaleiro montador, mais conhecidos como plataformas offshore 

(BARBOZA, 2006).  

Na realidade os estaleiros de grande porte, freqüentemente, terceirizam a montagem de 

blocos, superestruturas e tubulações. Tal terceirização pode ser total ou atender picos de 

demanda do mercado, sendo que as atividades terceirizadas podem ser desenvolvidas dentro 

do próprio estaleiro ou em instalações externas. O interessante, segundo Barboza (2006) é que 
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a terceirização de blocos de estrutura é levada ao extremo em alguns estaleiros europeus 

(holandeses e noruegueses), que recebem cascos completos para a montagem dos navios. 

A partir das exigências do comércio praticado via globalização, as empresas do setor 

metal-mecânico que produzem e fornecem peças para a construção naval, buscaram a 

especialização e a certificação, afirmam Brizon e Chiab (2005). Através desta estratégia 

alcançaram à oportunidade de além de obter lucros, também nivelar seus conhecimentos e 

atividades a um patamar competitivo diante dos negócios desenvolvidos no mercado 

internacional. Brizon e Chiab (2005) referem seguramente que é de competência enfatizar que 

a siderurgia é considerada como o principal setor industrial fornecedor de matéria-prima para 

as indústrias de metalmecânica. Para analisar este fato é relevante apresentar alguns 

comentários sobre o referido setor, cujos resultados deste segmento industrial têm 

demonstrado um aumento substancial na produção (BRIZON & CHIAB, 2005). Conforme o 

Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS, 2004), a produção de aço bruto em 2003 foi à maior de 

todos os tempos, alavancado principalmente pelas exportações, sendo a China a principal 

compradora do aço brasileiro (Ibid). 

Brizon e Chiab (2005) na Tabela 2.1 “apresentam os dados da produção mundial de 

aço bruto, com os principais produtores, além da América Latina e Brasil. A liderança é 

ocupada pela China, com produção de 255 milhões de toneladas anuais de aço bruto, 

perfazendo 25% do total, seguida pela União Européia, Japão, C.E.I. e Estados Unidos”. 

Ressaltam ainda os autores que IBS (2004) afirma que o Brasil ocupa posição de destaque na 

produção de aço bruto, sendo responsável por cerca de 52% do total produzido na América 

Latina. 
Tabela 2.1: Produção mundial de aço bruto, 2003 a 2004 (em 103 toneladas) 

 

GRUPO / PAÍS 
JANEIRO A AGOSTO 

2003 2004 

China 140.458 170.094 
União Européia 138.627 147.777 

Japão 73.532 74.762 
C.E.I 70.071 74.037 

Estados Unidos 61.231 64.759 
Brasil 20.758 21.862 

América Latina 
(exclusive o Brasil) 18.973 20.559 

Demais Produtores 99.151 101.625 

Total 622.801 675.475 

Fonte: IBS, 20043 

                                                 
3  Dados correspondentes a produção de aço dos países associados às International Iron and Steel Institute (IISI). 
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Desse modo, observa-se que o setor é fortemente conectado com grande parte dos 

processos produtivos industriais e é extremamente sensível a variações econômicas mundiais, 

seja o crescimento ou desaceleração. Possui a vantagem, entretanto, de ser um setor 

alavancador de oportunidades, principalmente no que tange à possibilidade de criar grande 

número de empregos. Daí a importância da criação da política industrial direcionada ao setor, 

visando à geração de emprego e renda (IBS, 2004).  

Rodrigues (2007) deixa bem claro a importância da indústria siderúrgica para a 

economia mundial e que essa se reflete diretamente na economia brasileira, que atualmente é 

o 8º maior produtor mundial, com 32,9 milhões de toneladas métricas, a 5ª dentre as 80ª 

maiores empresas siderúrgicas mundiais e o 4º maior país exportador (IISI, 2005). 

Diante das informações discorridas sobre o setor metalmecânico na visão mundial, é 

possível constatar que nesse setor existem inúmeros seguimentos relevantes para a economia 

mundial e que para entendê-los é fundamental analisar as cadeias produtivas e a sequência de 

atividades em cada subsetor. São considerados principais subsetores, a automobilística, a 

construção naval, entre outros, os quais têm sido fundamentais para definir a dinâmica de 

desenvolvimento na economia mundial. Isso se rebate na economia brasileira, como será 

visto, mais detalhadamente, em seqüência. 

2.1.1.2 No Brasil 

O Brasil completou nos anos 1970 uma etapa importante de seu processo de 

industrialização, afirmam Laplane e Sarti (2005), caracterizando a sua indústria 

metalmecânica como bastante heterogênea, tanto nos tipos de produtos, quanto no porte 

empresarial, havendo uma forte presença de segmentos automobilístico, metalúrgico e de bens 

de consumo.  

Ao longo de sua história recente o Brasil tem seguido políticas exclusivas de incentivo 

a indústria e, portanto, de política industrial. Tais políticas agregavam os planos estratégicos 

de desenvolvimento, onde os mais conhecidos são: os Planos de Metas, da segunda metade da 

década de 50 e o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), principalmente o II PND, na 

década de 70. Todos eles tiveram como ponto central o setor industrial e foram decisivos para 

o desenvolvimento e integração da indústria brasileira (DIEESE, 2005). 

A década de 1980 e o início da década de 1990, certamente, dificultaram o processo de 

consolidação das bases estruturais da indústria brasileira, tanto em termos tecnológicos quanto 
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produtivos, ressaltam Laplane e Sarti (2005), em decorrência da crise da dívida externa no dos 

anos 1980 que induziu um forte viés na política econômica. Alguns fatores macroeconômicos 

desfavoráveis impediram que a atividade industrial incorporasse um padrão competitivo 

baseado na criação e introdução de conhecimento, de tecnologias e de novos produtos e 

processos. Tal impedimento, em muitos casos, resultou na reestruturação do conjunto 

industrial do País, através da eliminação de empresas menos competitivas, bem como na 

supressão de algum segmento (FURTADO, 2004). 

Explicitando a afirmação de Furtado (2004), tem-se o comentário de DIEESE (2005) 

que relata: 
“A partir da década de 80, os planos de desenvolvimento foram substituídos pelos 
planos de estabilização, que procuravam combater a inflação e estabilizar a 
economia. Nesse novo contexto, pouco ou nada se fez em relação à política 
industrial. A exceção foi o Plano Collor que, reduzindo as alíquotas do Imposto de 
Importação, provocou uma abertura da economia que forçou a reestruturação 
produtiva de grande parte da indústria. Essa abertura, no entanto, não obedeceu a 
critérios que pudessem ser considerados como parte de uma política industrial 
consistente e conseqüente. Esse mesmo Plano iniciou o processo de desestatização, 
que consistia em transferir para a iniciativa privada, por meio de leilões públicos, 
as empresas estatais. A exemplo da abertura comercial, o processo de privatização 
não se relacionava a estratégias que fizessem parte de uma política industrial. 
Tanto a abertura comercial quanto as privatizações foram continuadas e 
aprofundadas no governo posterior, em toda a década de 90”. 
 

Para Laplane e Sarti (2005), as transformações nas finanças internacionais e a 

frustração com a “Década Perdida”, ocorridas nos anos 1990, criaram um contexto favorável 

para o ensaio da estratégia neoliberal de estabilização e de desenvolvimento econômico no 

Brasil. Derrotada a inflação, acreditava-se que a nova estratégia daria início a uma onda de 

intensa modernização produtiva, particularmente na indústria. A produção industrial no Brasil 

sairia fortalecida. As empresas mais aptas sobreviveriam ao desafio da competitividade. 

Em seu estudo Brizon e Chiab (2005) afirmam que no Brasil o setor de indústria 

metal-mecânico gera aproximadamente 70 mil empregos diretos, alcançando uma média de 

produção anual de 32 milhões de toneladas de aço bruto e 127 milhões de toneladas de outros 

tipos de produtos, como laminados, longo, plano, etc. A Tabela 2.2 aborda os aspectos 

financeiros da produção brasileira de aço, cujo montante corresponde a algo em torno de 

U$15,8 bilhões de dólares de faturamento anual (IBS, 2004). 
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Tabela 2.2: Faturamento/impostos pagos da siderurgia brasileira em 2003 a 2004 (em 103 U$$) 

ESPECIFICAÇÃO 
JANEIRO A AGOSTO 

2003 2004 

Faturamento 7.169.477 10.556.832 
Mercado interno 4.809.590 7.2220.433 
Mercado externo 2.338.528 3.274.344 
Outras receitas 21.359 62.055 
Impostos pagos 1.154.729 1.925.370 

IPI / ICMS 882.455 1.314.477 

Outros 272.274 610.893 
 

Fonte: IBS, 2004. 

A Tabela 2.3 apresentada pelo IBS (2004) mostra os números das exportações e 

importações brasileiras durante os primeiro oito meses dos anos de 2003 e 2004. Não se 

observam claramente os dados referentes à comercialização externa e interna do aço bruto, 

mas verifica-se que houve, nos produtos relacionados, um incremento de 42% entre os oito 

primeiros meses de 2004 em comparação aos de 2003. 

Tabela 2.3: Exportação/importação da siderurgia brasileira em 2003 e 2004 (em 103 toneladas) 

ESPECIFICAÇÕES 

JANEIRO A AGOSTO 

EXPORTAÇÕES              IMPORTAÇÕES 

2003 2004 2003 2004 

Tipos de 
aço 

Semi-
acabados 4.819 4.341 7.084 5.772 

Planos 1.907 2.532 221.433 172.951 
Longos 1.199 1.362 130.905 176.720 

Total 7.925 8.235 359.422 355.443 

Valor (106 U$$) 2.309 3.284 302.856 345.402 
 

Fonte: IBS, 2004 

O setor metalmecânico no Brasil engloba vários segmentos produtivos e tem portes 

diversificados de empresas. O maior destaque entre os grandes é certamente o da indústria 

automobilística, que utiliza boa parte da produção de metalurgia nacional, afirmam Sicsú e 

Lima (2002). No entanto, os produtos fabricados na indústria de metalmecânica destinam-se 
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aos segmentos industriais, tais como: automobilística, hidro-mecânica, siderúrgica, naval, 

papel e celulose, mineração, construção civil, dentre outros. Tais produtos abrangem metais 

fundidos e peças metálicas, ferramentas, máquinas e equipamentos. Na Tabela 2.4 

apresentada por IBS (2004) estão descritas algumas características deste segmento industrial 

no Brasil, durante o ano de 2002. 

Tabela 2.4: Características básicas das empresas metal-mecânica – fabricação de estruturas metálicas e 
caldeiraria, no Brasil, em 2002. 

 

Grupo de unidade Número de 
empresas 

Pessoal 
ocupado em 
31/12/2002 

Receita líquida de 
vendas (1.000 R$) 

Fabricação de Produção de metal-
mecânica, exclusive máquinas e 

equipamentos 
12.462 319.306 14.923.295 

Fabricação de estruturas metálicas e obras 
de caldeiraria pesada. 3.387 69.638 3.170.739 

Fabricação de tanques, caldeiras e 
reservatórios metálicos. 379 12.808 966.263 

 

Fonte: IBGE, 2004 

No que se refere aos grandes pólos de concentração do segmento do setor 

metalmecânico da indústria automobilística, estes se encontram localizados nas regiões 

Sudeste e Sul, destacando- se o Estado de São Paulo e o Rio Grande do Sul, que fabricam 

grande parte dos bens intermediários e parte considerável dos automóveis do país, como 

explica Oliveira (2003).  Em contra partida a pouca participação das regiões Norte e Nordeste 

deve-se ao fato de que estes não possuem aglomerados industriais significativos do segmento 

automobilístico, excluindo-se desta análise apenas a montadora da Ford e seus fornecedores 

localizados no Estado da Bahia (NAJBERG & PUGA, 2003). 

Dentre os estados do Nordeste considerados pioneiros na implementação da política 

industrial, para modernização e expansão do setor metalmecânico, Ceará e Bahia foram, sem 

dúvida, os que assumiram posturas mais desenvolvimentistas, na década de 2000 declaram 

Laplane e Sarti (2005). Esses estados optaram pela promoção da industrialização como 

estratégia de crescimento econômico e implementaram políticas industriais voltadas para a 

atração de empreendimentos industriais externos. Também criaram incentivos para as 

empresas locais expandirem ou diversificarem suas atividades industriais. Porém, em 

contrapartida, o Estado de Pernambuco, só incrementou a utilização da política industrial 

timidamente no começo dos anos 90, intensificando seu uso a partir da década de 2000. 
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O surgimento de novos pólos de indústrias no setor metalmecânico em outras regiões 

do país - como é o caso do estado da Bahia, na região Nordeste – levou ao desenvolvimento 

de alguns estudos nos últimos anos.  A partir de então a política industrial aplicável ao setor 

metalmecânico, iniciou-se no Brasil, viabilizando linhas de financiamento e incentivos fiscais, 

os quais têm atraído um número importante de empresas multinacionais para sediarem suas 

filiais em diversas regiões do país, inclusive na região Nordeste (DIEESE, 2005). 

Geralmente, a política industrial, segundo Dieese (2005) vem acompanhada de ações 

complementares na área de comércio exterior e de tecnologia, devido a tendência crescente da 

participação das economias no comércio internacional, salientando ainda que o processo 

mundial de produção e circulação de mercadorias e serviços. A partir de então se vê a 

necessidade de adequação da produção nacional, mesmo que parcialmente, ao comércio 

exterior no sentido de produzir os bens que apresentem maior competitividade em relação aos 

demais países produtores, aliado a tecnologia. 

Conforme sugeri Grassi (2008) a tecnologia de produto ou de processo produtivo 

poderá gerar, potencialmente, a capacidade competitiva da empresa no mercado externo.  No 

Brasil, as empresas desse setor aderiram ao desenvolvimento e a absorção de tecnologia para 

seu ingresso e manutenção na área comercial, revelando a importância para a adesão da 

política industrial no setor metalmecânico como estratégia de posicionamento no mercado.  

Como características na indústria metalmecânica no país, as atividades de inovação e 

desenvolvimento levaram a mudanças de comportamento dos próprios gestores, sendo 

observados investimentos para a inovação em máquinas e equipamentos, assim como 

atividades relacionadas a projetos. Outro aspecto que deve ser enfatizado em relação à P&D 

externos é a pouca qualificação das atividades profissionais exigidas pelas indústrias do setor 

metal-mecânico em relação à da indústria de base microeletrônica (SICSÚ & LIMA, 2002).  

A Tabela 2.5 apresenta a idéia de que grande parte da cooperação realizada nas 

indústrias do metal-mecânico no país relaciona-se com universidades, institutos de pesquisa e 

clientes. Apesar dos grandes percentuais, geralmente essas parcerias acontecem quando na 

participação de testes de P&D e não para desenvolvimento de novos produtos e processos. 
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Tabela 2.5: Cooperação com fontes de oferta de tecnologia (Brasil 2005). 

Fontes de Informação 
Participação de P&D e testes (%) 

Metalurgia Básica Siderurgia 

Fontes do mercado   
Clientes/consumidores 54,34 58,35 

Fornecedores 30,70 35,29 
Concorrentes 33,33 50,00 

Outra empresa do grupo 49,54 53,85 
Empresas de consultoria 36,36 42,86 

   
Centros Educacionais e de pesquisa   
Universidades e institutos de pesquisa 62,50 68,18 

Centros de formação profissional 14,29 25,00 
 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de Inovação Tecnológica 20054. 

Os produtos de siderurgia têm cooperação ligeiramente maior do que a metalurgia 

básica refere Rodrigues (2007), talvez explicado pelos setores atrelados a ele que 

desenvolvem pesquisa para o fortalecimento da cadeia, como é o caso da indústria 

automobilística e outros relacionados à indústria de petróleo e gás (SICSÚ & LIMA, 2002).  

O setor metalmecânico no Brasil apresenta baixa competitividade no mercado externo, 

mesmo tendo uma atuação ativa exportando produtos intermediários de baixo valor agregado 

e importando aparelhos e máquinas com valores agregados bem maiores. Principalmente 

devido à abertura de mercado na década de 1990 e as oscilações cambiais, esse setor teve que 

desenvolver atividades inovativas de modo a competir em escala global e contra a ação de 

empresas internacionais que se inseriam no mercado brasileiro (REGENSBURGER, 2006).  

Tal fato pode ser observado na Tabela 2.6, que mostra as variações da balança 

comercial onde se verifica o crescimento da exportação dos bens de capital no ano de 2006 

em relação a 2000, com destaque para os bens de maior valor agregado, como máquinas e 

ferramentas, com 24%, e maquinaria industrial com valor de 21% (SANTOS et al, 2007). 

 

 

 

                                                 
4 Foram consideradas as empresas que implementaram produto e/ou processo tecnologicamente novo ou 
substancialmente aprimorado. 
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Tabela 2.6: Desempenho das exportações e importações - Brasil 2000 / 2006 US$ 1.000.000 FOB 
 

DISTRIBUIÇÃO 
EXPORTAÇÕES  IMPORTAÇÕES 

2000 2006 Var % 
a/a 2000 2006 Var % 

a/a 
Total Geral  55.085,6 137.469,7 16,5 55.783,3 91.395,6 8,6 

        

1 – Bens de capital 9.515,6 19.349,5 12,6 13.590,5 18.912,4 5,7 

Máquinas e ferramentas 95,6 346,7 24,0 38,8 41,6 1,2 
Outros bens ou equipamentos 

p/ agricultura 18,0 34,2 11,3 16,3 27,8 9,4 

Material de transporte e tração 0,0 0,0 -100,00 0,0 0,0 - 
Partes e peças para bens  

de capital para agricultura 32,8 80,9 16,3 29,0 36,8 4,1 

Máquinas e aparelhos de 
escritório, serviço científico 618,8 948,5 7,4 2.546,8 4.304,1 9,1 

Ferramentas 170,6 397,7 15,1 204,8 326,9 8,1 
Acessórios de maquinaria 

industrial 821,6 1.496,4 10,5 946,6 1.346,7 6,1 

Maquinaria industrial 1.384,5 4.336,8 21,0 3.923,2 5.308,2 5,2 
Partes e peças para bens  

de capital para agricultura 543,1 1.310,9 15,8 1.624,2 2.006,6 3,6 

Equipamento móvel  
de transporte 4.482,6 6.838,0 7,3 1.261,4 1.402,9 1,8 

Equipamento fixo 
de transporte 16,3 24,8 7,2 130,7 140,9 1,3 

Outros bens de capital 1.331,9 3.534,6 17,7 2.868,8 3.970,0 5,6 
 

Fonte: MDIC – Secex. Balança Comercial Mensal. Elaboração CEPLAN, 2007. 

De acordo com o anuário estatístico (MDIC, 2008), a indústria metalúrgica no país 

teve um saldo na balança comercial de mais de 8 bilhões de dólares no ano de 2007, com 

crescimento aos longos de 6 anos seguidos. 

Há referências de que, tanto por meio do desenvolvimento tecnológico como no 

desempenho da balança comercial do setor metalmecânico é de extrema relevância para a 

economia nacional pois faz jus à especial atenção de estudos e ações das políticas públicas 

ligadas a economia. No entanto, mesmo com todo esse crescimento, o Brasil ainda ocupa o 

15° lugar a nível mundial. Aredes (2009) revela que o significativo aumento do consumo de 

cobre por habitante no País reflete o crescimento dos setores de construção civil e de 

tecnologia de ponta na indústria. Ressalta ainda o autor que a produção mundial de cobre 

cresceu 2,6% em 2008, quando comparado o mesmo período de 2007. No ranking de 

produção, o Brasil ocupa a 19° posição, com cerca de 230 mil toneladas ano, representando 

uma perspectiva de crescimento contínuo nesse setor, independente de qualquer crise 

financeira que possa ocorrer, no âmbito mundial. 
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Na ótica de Loures (2007), a política industrial deve ser construída, estabelecida e 

solidificada também em escala regional. As regiões que conseguiram edificar nas últimas 

décadas um ambiente favorável à inovação estão apresentando melhores índices de 

desenvolvimento e de participação no comércio internacional. É o caso da “terceira” Itália, e 

do país Basco, na Espanha, por exemplo.  

No Brasil regiões, de destaque como Minas Gerais e a região Nordeste, iniciaram a 

implementação da política industrial, muito acanhadamente no final da década de 90, porém a 

partir de investimentos de grandes pólos industriais privados, construíram verdadeiros 

complexos produtivos de grande porte, com excelentes perspectivas de desenvolvimento no 

segmento industrial no setor de metal-mecânica. 

Loures (2007) refere que em junho de 2008, a produção física industrial mineira 

cresceu 1,6% (com ajuste sazonal), após crescer 0,7% no mês anterior. A produção industrial 

brasileira, por sua vez, cresceu 2,7% em junho do mesmo ano, recuperando-se da queda 

observada em maio (0,6%).  Na Tabela 2.7 a seguir, é comparado o desempenho da indústria 

geral no Brasil, em Pernambuco e nas demais unidades da Federação com dados disponíveis.  

 
Tabela 2.7 Taxas de variação da produção física da indústria geral – indicadores selecionados 

Brasil e unidades da federação. Junho de 2008 
EXPECIFICAÇÃO 

MÊS/MÊS 
ANTERIOR MENSAL ACUMULADO 

(1) (2) no ano (3) 12 meses (4) 

Brasil 2,7 6,6 6,3 6,7 
Amazonas 1,3 3,2 7,5 8,1 
Pará 2,2 7,2 6,1 3,9 
Ceará 5,7 4,0 2,6 1,8 
Pernambuco 0,9 1,8 7,8 5,4 
Minas Gerais 1,6 6,3 6,6 8,0 
Espírito Santo -2,9 11,4 16,1 13,2 
Rio de Janeiro 2,2 4,2 2,3 2,1 
São Paulo 2,8 10,3 9,8 8,9 
Paraná -1,0 12,7 11,3 8,9 
Santa Catarina 0,2 -2,0 1,3 3,7 
Rio Grande do Sul 6,5 5,4 4,4 5,4 
Goiás 4,0 16,6 11,1 6,9 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física 
(PIMP-PF) 
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O desempenho da indústria metalmecânica no Brasil após deixar, por década e meia, 

de se manter caminhando no deserto segundo Loures (2007), foi determinado em pauta 

nacional, no ano de 2004, que todas as empresas desse setor deveriam seguir uma Política 

Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior para alavancar o desenvolvimento do país e de 

áreas estratégicas brasileiras. Pernambuco encontra-se no rol de áreas estratégicas para a 

expansão do referido setor, se for considerada a oportunidade de entrada de grandes empresas 

da construção naval no Complexo Portuário de SUAPE.  

Em síntese, a atividade metalmecanica é de grande relevância para a economia 

brasileira pois relaciona-se diretamente com outros ramos também importantes como  o 

automobilístico. O setor de metal-mecânica pernambucano apresenta como características 

gerais a integração e diversificação dos segmentos que o compõem, sendo bastante 

influenciado pelo nível de atividade industrial e pelo aquecimento da economia, visto que sua 

produção é predominantemente de bens intermediários e bens de capital (CEPLAN, 2007). 

Afirma ainda CEPLAN (2007), este setor apresenta-se com boas perspectivas de 

expansão dado o contexto macroeconômico favorável e, em particular, aos novos 

investimentos estruturadores, que devem colocar o Estado em um novo ciclo econômico nos 

próximos anos.   
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3. GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DO ESTALEIRO  

   ATLANTICO SUL 

 É de fundamental importância para esta pesquisa o conhecimento da gestão da cadeia 

naval de suprimentos em especial a do Estaleiro Atlântico Sul. Seguem abaixo alguns 

conceitos importantes. 

3.1 Conceito de Gestão da Cadeia de Suprimento 

A cadeia de suprimentos tem sua origem na função Logística, e esta se relacionava 

primeiramente com fins militares, como demonstra Ballou (2006, p.376):  
Antes de 1950, a Logística era concebida em termos militares. Estava relacionada 
com aquisição, manutenção e transporte de instrumentos, material e indivíduos 
militares.  
 

Estas mesmas atividades (aquisição, manutenção e transporte) eram também executadas 

no ambiente interno das empresas, mas de forma fragmentada e distribuída entre as três 

funções básicas (Marketing, Finanças e Produção). Mais tarde, com a mudança ocorrida no 

ambiente externo, maior concorrência, clientes mais exigentes e avanço da tecnologia, a 

necessidade de integração entre as funções e as diversas organizações se fez presente, e a 

cadeia de suprimentos passou a ganhar maior destaque (BALLOU, 2006; MORGAN, 2007). 

Quando na literatura se refere a SC, alguns autores como Ballou et al (2000), 

Chistopher (2001) e Bowersox e Closs (2001) consideram a gestão dessa cadeia como uma 

ferramenta que permite ligar o mercado, a rede de distribuição, o processo de produção e a 

atividade de compra de tal modo que os consumidores tenham um alto nível de serviço ao 

menor custo total, simplificando assim o complexo processo de negócios e ganhando 

eficiência. 

Em contrapartida ao significativo número de publicações sobre a gestão da cadeia de 

suprimentos, segundo Dubois et al (2004) não há relatos com muita consistência em relação 

ao uso ou significado exato atribuído ao termo.  Costa et al (2005) menciona que Harland 

(1996) acreditava que o conceito utilizado para o termo referido em diversos campos do 

conhecimento permaneciam ainda desconexo, sendo associados diferentes conceitos. Por tal 

fato Costa et al (2005) publicaram um trabalho que limitou-se ao estudo de uma cadeia de 

suprimentos do setor metal-mecânico brasileiro, focando três conceitos relevantes dentro do 

processo de gestão: compartilhamento de informação, integração e parceria. Os três conceitos 
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presentes no referencial teórico utilizados para medir a utilização da gestão da cadeia de 

suprimentos são detalhados no Quadro 3.1 a seguir: 

 
VARIÁVEIS CONCEITO REFERENCIAL TEÓRICO 

Compartilhamento 
de informação 

A informação é um elemento dentro da 
gestão de cadeias de suprimentos. O 
princípio básico do gerenciamento da 
cadeia de suprimento esta fundamentada 
na convicção de que a eficiência pode 
ser aprimorada por meio do 
compartilhamento de informação e do 
planejamento conjunto. 

BOWERSON e CLOSS (2001) 
FELDMAN e MÜLLER (2003) 
AL-MUDIMING, et al (2004) 
GOMES e RIBEIRO (2004) 

Integração 

A integração da cadeia concentra-se em 
alinhar os processos-chaves do negócio. 
Mercadoria e produtos fluem das fontes 
supridoras e vão em direção aos 
consumidores. As informações e os 
recursos correm em direção oposta, 
saem dos consumidores e vão até as 
fontes supridoras. A integração dos 
fornecedores traz benefícios a ambos 
dentro da cadeia. 

CHING (1999); NOVAES (2001), 
DORNIER et al (2000), 
CHRISTOPHER (2001) 

Parceria 

O conceito de parceria pode ser 
entendido através do relacionamento que 
prega confiança mútua, aberta, riscos e 
recompensas compartilhados, gerando 
vantagens competitivas e um bom 
desempenho, que não seria alcançado 
individualmente.     

CHING (1999), BOWERSOX (2001); 
GOMES e RIBEIRO (2004) 

 

Quadro 3.1: Identificação das variáveis analisadas. 
Fonte: COSTA et al, 2005 

Afirmam Costa et al (2005) que o conceito do termo gerenciamento de cadeia de 

suprimentos tem suas bases ligadas ao surgimento da logística na década de 1950, e que 

vários autores manifestaram-se com opiniões diversas em relação a essa conceituação. Um 

exemplo a ser referenciado é a preocupação de New (1997), em relação ao serviço prestado ao 

cliente, influenciando a conceituação de cadeia de suprimentos em detrimento à flexibilidade, 

compressão de tempo e capacidade de resposta, considerados pelo autor como os mantras 

dessa prática logística. 

  Barbosa & Sacomano (2001) referem que autores como Cooper, Lambert & Pagh 

(1998) conceituaram cadeia de suprimento como sendo a integração das empresas da cadeia 

produtiva com base nos fluxos de materiais (matérias-primas, produtos em processo e 

produtos acabados) e informações. Complementam ainda que a cadeia de suprimentos 
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consiste em várias empresas ligadas por uma relação de oferta e demanda que pressupõe uma 

cadeia de relacionamentos entre fornecedores e clientes (BARBOSA & SACOMANO, 2001).  

O Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos – Supply Chain Management (SCM) tem 

o seu entendimento a partir da compreensão do que vem a ser gestão do sistema de logística 

integrada de uma organização (Figura 3.1). Deve haver um alto grau de integração entre 

fornecedores e clientes, que atuam como parceiros para racionalizarem custos e inventários ao 

longo da cadeia produtiva. Como expectativas têm-se a rápida satisfação dos clientes finais, 

sendo esse fato um diferencial competitivo, a minimização dos custos e desperdícios na 

empresa, aumentando ações eficientes, complementa Barbosa & Sacomano (2001).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Gestão da Logística Integrada 
Fonte: BATOCCHIO & MONTEIRO, 2004 

Para que seja efetiva a SCM, é importante considerar essenciais os fatores de destaque 

como: o foco na expectativa do cliente, a utilização de tecnologia de gestão e da informação, a 

mensuração do desempenho das empresas componentes, o trabalho desenvolvido a partir de 

equipes multifuncionais e o treinamento constante da força de trabalho, colocam Barbosa & 

Sacomano (2001).   
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Segundo a The Educational Society for Resource Management - APICS5 (2001), a 

definição de SCM inclui gerenciamento de sistemas de informação, compras, programação da 

produção, processamento de pedidos, gerenciamento de fluxo de caixas, gerenciamento de 

inventário, armazenagem, atendimento a clientes e suporte pós-vendas. 

Barreiros (2004) considera o SCM como a integração dos processos-chave de 

negócios, desde o cliente final até os fornecedores originais, que provêem produtos, serviços e 

informações, e que agregam valor para os consumidores e demais interessados no negócio, 

formando uma rede de empresas integradas de mesmo setor. 

Além disso, o SCM inclui processos de negócios que vão muito além das atividades 

relacionadas à logística integrada, considerando tanto os trade-offs internos quantos os 

interorganizacionais. A aplicação deste conceito vai exigir um esforço rumo à integração não 

só de processos dentro da empresa – o que sugeriria a adoção de uma logística integrada –, 

mas também dos processos-chave que interligam os participantes da cadeia de suprimentos. 

Como exemplos, podem ser citados os processos de compras e de desenvolvimento de novos 

fornecedores e produtos, que envolvem marketing, pesquisa e desenvolvimento, finanças, 

operações e logística (BARREIROS, 2004). 

Nesse sentido, Lambert e Pohlen (2001) indicam oito processos que devem ser 

implementados dentro da empresa, e em todos os membros-chave da SC: 

• Customer Relationship Management – Gestão do relacionamento com o cliente; 

• Customer Service Management – Gestão do serviço ao cliente; 

• Demand Management – Gestão da demanda; 

• Order Fulfillment – Atendimento dos pedidos de cliente; 

• Manufacturing Flow Management – Gestão do fluxo de fabricação; 

• Supplier Relationship Management – Gestão do relacionamento com fornecedores; 

• Product Development and Commercialization – Desenvolvimento e 

comercialização de produtos; 

• Returns Management – Gestão das devoluções, hoje chamada de logística reversa. 

De acordo com Santa Eulalia et al (2000) mencionada em Barreiros (2004), as práticas 

mais freqüentes dentro da SCM são: 

                                                 
5 É uma organização norte-americana sem fins lucrativos, fundada em 1957, com o propósito de definir e 

difundir os conceitos relacionados com a gestão da produção e dos materiais. 
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• Gestão Integrada da Cadeia de Suprimentos onde significa que o planejamento 

estratégico da cadeia deve ser feito de forma holística (ou sistêmica), considerando 

a cadeia como um todo e não como partes independentes; 

• Reestruturação e Consolidação do Número de Fornecedores e Clientes a qual é feita 

por meio de uma reestruturação do quantitativo de fornecedores e clientes, 

geralmente redução, construindo e aprofundando as relações de parceria com o 

conjunto de empresas com as quais realmente, se deseja desenvolver um 

relacionamento colaborativo e com resultado sinérgico; 

• Divisão de Informações e Integração de Infra-estrutura com Clientes e 

Fornecedores a qual cria um ambiente favorável às entregas just-in-time e permite a 

redução dos níveis de estoque; 

• Desenvolvimento Conjunto dos Produtos onde os fornecedores são envolvidos 

desde os estágios iniciais do desenvolvimento dos produtos, o que tem propiciado 

substancial redução nos custos e no tempo total do processo; 

• Considerações Logísticas na Fase de Desenvolvimento dos Produtos em que esta 

prática concentra-se na concepção de produtos que facilitem o desempenho da 

logística da cadeia produtiva; 

• Segmentação dos Clientes com Base nos Diferentes Serviços Prestados cuja a 

divisão dos clientes em segmentos tendo como critério suas necessidades 

específicas à empresa, para desenvolver uma carteira de serviços customizados para 

os vários segmentos; 

• Postponement o qual consiste em criar centros de diferenciação de produtos ao 

longo da cadeia onde um determinado produto semi-acabado é guardado até que 

chegue um pedido com, por exemplo, especificações de embalagem. Aí, então, o 

produto pode ser acabado de acordo com o pedido do cliente. Trata-se de uma 

espécie de montagem contra pedido - assemble-to-order – o qual é muito comum 

no setor industrial; 

• Oursourcing que consiste em uma prática na qual parte do conjunto de produtos e 

serviços utilizados em uma empresa (na realização de uma cadeia produtiva) é 

realizada por uma empresa externa, num relacionamento colaborativo e 

interdependente. A empresa fornecedora se especializa e se desenvolve 

continuamente, enquanto a empresa cliente se empenha nas suas atividades 

principais. Outsourcing significa, essencialmente, a opção por uma relação de 
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parceria e cumplicidade com um ou mais fornecedores da cadeia produtiva, numa 

decisão tipicamente estratégica, abrangente e de difícil reversão. 

Alerta ainda os autores supracitados que sua implantação é eficaz quando há 

integração dos processos internos da empresa expandindo os mesmos às outras empresas da 

cadeia produtiva, pois a SCM envolve todo o fluxo de mercadorias desde os fornecedores, 

passando pela fabricação e cadeias de distribuição até chegar ao consumidor final. Neste 

ciclo, geralmente há uma empresa principal, considerada referencial no que se diz respeito à 

cadeia de suprimentos e a gestão integrada de operações (XAVIER, 2008).  

A gestão da cadeia de suprimentos apresenta-se no atual ambiente de negócios, como 

uma ferramenta que permite ligar o mercado, a rede de distribuição, o processo de produção e 

a atividade de compra de tal modo que os consumidores tenham um alto nível de serviço ao 

menor custo total, simplificando assim o complexo processo de negócios e ganhando 

eficiência (COSTA et al, 2005). 

Em relação a SCM são necessários alguns critérios para  a mesma ser implementada 

na empresa. A partir dos estudos de Mentzer et al (2001) tal gestão necessita da existência de 

uma filosofia compartilhada por todas as empresas constituintes, compreendendo um conjunto 

de valores, crenças e ferramentas que permitam o reconhecimento das implicações sistêmicas 

e estratégicas do que se refere às atividades constitutivas da administração dos fluxos 

compreendidos nos processos. Também é necessário que exista dentro da cadeia de 

suprimentos um compartilhamento de informação pelas empresas integradas e constituintes, 

possibilitando o reconhecimento das implicações sistêmicas e estratégias sugeridas pela alta 

administração (MENTZER et al., 2001; COUGHLAN et al., 2002). 

Dada a necessidade de retomada da construção naval no Brasil, incluindo a construção 

de plataformas semi-submersíveis e de um grande número de petroleiros, houve em 

associação a obrigação de se ter a definição de uma cadeia de suprimentos que resguardasse o 

gerenciamento produtivo e logístico na construção naval. Para o desenvolvimento da 

construção naval e offshore nacional, impulsionada pela produção de petróleo e gás, torna-se 

imprescindível à competitividade no mercado, a existência de um controle na qualidade dos 

produtos de fabricação. A produção de suprimentos tanto para consumo, como para a 

comercialização deverá se submeter a SCM específico para esse segmento, que será tratado a 

seguir. 
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3.2 Cadeia Produtiva da Construção Naval 

Barboza (2006) considera o conceito de cadeia produtiva da construção naval, como um 

aspecto essencial nesse estudo devido à interrelação deste com o surgimento de conceitos 

derivados como os de produto, “metier” (ambiente) e mercado.  A Figura 3.2, a seguir, 

apresenta, na forma de fluxograma, a composição desta cadeia, onde cinco atores se 

interrelacionam de tal forma que qualquer análise não pode abordar um deles, isoladamente, 

sob pena de não ser abrangente do ponto de vista de causas e efeitos. Estes atores são: o 

mercado gerador de demanda; os armadores interpretadores desta demanda e encomendadores 

do produto; o agente financeiro; os estaleiros e a indústria de navipeças. Estes dois últimos 

são os responsáveis pela fabricação do produto que, no caso é o meio naval, objeto de 

discussão mais detalhada ao longo deste capítulo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2: Cadeia produtiva da construção naval 
Fonte: BARBOZA, 2006 

O desempenho da cadeia produtiva da construção naval segundo Barbosa (2006) 

depende das características intrínsecas6 as quais são associadas aos produtos e à indústria de 

                                                 
6 As características intrínsecas de um produto são os seus atributos reais, objetivos e observáveis, os quais 

podem ser exemplificados pela descrição técnica de seus componentes, design entre outros. 
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navipeças, de modo a identificar principais componentes de custo, preço, prazo e qualidade, 

ou seja, o potencial de competitividade resultante. Também depende de características que lhe 

são exógenas. 

Em relação às características intrínsecas do produto do setor industrial naval, a 

diversificação crescente é caracterizada pela existência de numerosos tipos de navios, 

conforme a carga, além das plataformas offshore (Figura 3.3), e sua grande variedade, afirma 

Barboza (2006).  Há a influencia também nas características do produto de acordo com 

combinações de carga, o grande número de opções para dimensões e equipamentos, além de 

imposições de armadores, portos e demais regulamentos, incluindo, mais recentemente, 

aqueles vinculados ao meio ambiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 

Figura 3.3: Plataforma P-52 (segmento offshore) 
Fonte: PEREZ, 2009 

Outras características relativas ao produto são as exigências de resistência ou robustez, 

que decorrem da navegação em mares inóspitos, manuseio de cargas em situações adversas, 

longas durações de rotas, com idas e retornos sucessivos e composições de tripulações 

compostas de variadas origens. Ainda como características, as evoluções tecnológicas se 

concentram em fatores e conceitos modernos que vão desde a utilização racional de energia, 

automatização das funções de bordo, aprimoramento do nível de conforto, desenvolvimento 

das telecomunicações e do teletratamento e, evoluções, por exigências específicas, como a dos 

navios petroleiros de casco duplo (BARBOZA, 2006). 
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A indústria de construção naval caracteriza-se pela fabricação de um bem de capital de 

alto valor unitário, produzido sob encomenda, afirmam Ferraz et al (2002). Por isso, além da 

observação do tradicional trinômio preço-qualidade-prazo de entrega, outro fator decisivo 

para o sucesso internacional neste setor é a oferta de financiamento à produção e à exportação 

(ou equalização às condições de financiamento dos principais produtores mundiais, além das 

garantias de praxe exigidas na comercialização internacional de um bem com as 

características do navio). Como será visto, a oferta de financiamento é apenas um dos 

aspectos desta indústria que abrem espaço para a presença efetiva de políticas 

governamentais. 

Quanto aos aspectos produtivos considerados historicamente, a principal fonte de 

tecnologia neste setor é a indústria de navipeças, as quais são disponibilizadas no mercado 

internacional sem restrições. Tal fato explica a entrada e consolidação no mercado de 

produtores importantes como, Coréia do Sul e China, atualmente, e Brasil no passado. 

Tem-se a construção naval civil abordada a partir de duas subdivisões bem distintas e 

mutuamente excludentes: os transportes marítimos e o sistema offshore. Os transportes 

marítimos se subdividem de acordo com a carga, que pode ser de graneis e carga geral, já o 

sistema offshore serve com apoio para a indústria naval. Os canteiros offshore instalados 

próximos a estaleiros possuem infraestrutura para construção de sondas e plataformas que 

servem para o monitoramento da gestão logística na construção naval. 

Quando há referência a cadeia de suprimentos na construção naval, chama-se a 

atenção para as peculiaridades e especificidades dos suprimentos destinados aos estaleiros. 

Estes exigem que a SCM seja direcionada a grandes estruturas e que não haja dúvida quanto à 

segurança da utilização destes suprimentos. As especificações da cadeia de suprimentos de 

estaleiros serão descritas em seqüência. 

3.3 Cadeia de Suprimento de Estaleiros 

A indústria de construção naval requer vários elementos para seu desenvolvimento 

aborda Favarin et al (2008), dentre eles: a existência de uma cadeia de suprimentos 

(navipeças), a presença de estaleiros eficientes, ambiente político-econômico favorável, e 

mão-de-obra disponível. Dos fatores citados, um é objeto de estudos do presente trabalho: a 

navipeças. São fortes os indícios de que aqueles países que possuem uma indústria pujante e 

competitiva (Japão, Coréia e Europa) também contam com uma navipeças de mesma 

magnitude. 
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Colocam ainda Favarin et al (2008) que nos anos 70 e 80, a indústria de construção 

naval brasileira chegou a ter projeção internacional e, por meio de reserva de mercado e 

financiamento governamental abundante, constituiu uma cadeia diversificada de fornecedores. 

Esse mecanismo, porém, mostrou-se ineficaz no estímulo à competitividade. A depressão que 

acometeu o setor nos anos seguintes dizimou tanto estaleiros como navipeças. 

A partir da segunda metade da década de 80, a indústria naval em todo o mundo sofreu 

crises que levaram os potenciais clientes a preferirem fretar navios existentes a encomendar 

novas embarcações. As indústrias navais internacionais que atuam no Brasil desde tal período, 

utilizavam os estaleiros para realizar reparos e construção de navios de pequeno porte. Após 

mais de uma década, refere Sandes (2008) a indústria internacional iniciou um processo de 

reativação da indústria naval, possibilitando a existência de empreendedores nacionais a 

desenvolverem estaleiros, além dos canteiros offshore.  

Afirma Pinto et al (2007) que desde a década de 90, a indústria naval mundial vem 

crescendo em consonância com o comércio internacional, apresentando uma taxa média anual 

de 6% e 7,3%, respectivamente em relação à produção de todo o mundo. Historicamente, o 

Japão foi o maior produtor mundial, sendo recentemente superado pela Coréia do Sul. No 

período de 2002 a 2006, estes detinham 29% e 32% do market share7 mundial. Nos últimos 

anos, é notável o crescimento do market share da China, que duplicou sua participação no 

mercado no mesmo período, atingindo 13%. 

Segundo FERRAZ et al, 2002, o ciclo de produção de um navio, da encomenda até 

sua entrega ao armador, é de aproximadamente dois anos ou mais. Portanto trata-se de 

produto que não reage a oscilações de curto prazo. O mercado de transporte de carga por via 

marítima é composto de dois segmentos: granéis e carga geral. 

Quando se refere a Granéis (líquidos e sólidos), tem-se um segmento que apresenta 

grande competição entre os transportadores, ao contrário da carga geral. É comum a 

prescrição de cargas para navios de bandeira nacional (caso do petróleo, grãos, etc.). Em 

volume transportado, os granéis são a carga predominante (74% do total transportado). 

Já em relação à Carga geral, é importante a ação principal mercado mundial de 

marinha mercante, o qual está dominado pelo transporte de contêineres. Responde por 2/3 do 

valor do transporte mundial de cargas. É o segmento que apresenta as maiores mudanças 

operacionais: fim das conferências fechadas; diminuição da regulamentação; navios 

                                                 
7 Termo mais comum no Brasil, ou pela tradução literal do inglês "quota de mercado" 
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especializados e de alto valor; portos e terminais dedicados; operações intermodais 

sofisticadas (FERRAZ et al 2002). 

Nesta indústria, prevalecem grandes barreiras à entrada de novos concorrentes, na 

forma de: elevadas exigências de capital inicial; necessidade de uma rede de agentes para 

captação de cargas e clientes; a atuação global é quase um imperativo (FERRAZ et al 2002). 

Afirma o mesmo autor “As trocas internacionais do comércio exterior representam um 

valor anual de cerca de US$ 6 trilhões, segundo a Organização Mundial do Comércio. As 

trocas através dos oceanos são 80% desse total, representando US$ 4,8 trilhões em 

mercadorias. Os fretes representam cerca de 10% do valor das mercadorias transportadas, 

significando que a geração anual de fretes mundiais pode ser estimada em US$ 480 bilhões”. 

As grandes potências mundiais consideram a capacidade de produzir navios e ter frota 

própria de transporte como uma necessidade estratégica para garantir hegemonia econômica 

sobre outros mercados e ter reservas navais em caso de guerra. Cerca de 65% do valor das 

trocas internacionais estão concentradas na América do Norte (24%), Europa (26%), Ásia 

(Japão, Coréia do Sul e Cingapura com 10%) e América Latina (México, Brasil, Argentina, 

Chile e Venezuela com 5%). Não é coincidência que os países que detém maior parcela do 

comércio internacional sejam os que possuem a indústria de construção naval mais poderosa 

(FERRAZ et al, 2002). 

Os maiores indutores de encomendas de navios novos são a idade da frota e o preço da 

construção de um navio novo. Os grandes armadores encomendam navios quando sua frota 

atinge uma idade entre 8 e 10 anos, negociando com os estaleiros dos países que oferecem os 

menores preços possíveis. A vida útil de um navio é de até 20 anos. É oportuno substituí-lo e 

vendê-lo, por valor residual, após 12 anos, quando está encerrada a amortização do seu 

financiamento. Após essa idade, a performance do navio piora, ele se torna mais lento e 

tecnologicamente ultrapassado, consome mais combustível e gera despesas em reparos. Como 

a idade média da frota mercante mundial é superior aos 15 anos, com mais da metade das 

embarcações em idade superior a essa média, continua forte a pressão por reposição 

(FERRAZ et al, 2002). 

No cenário mundial, existe uma frota de navios mercantes que soma 791 milhões de 

toneladas de porte bruto (TPB), concentrada em 20 países. Até o final da década de 1990, 

38% da frota foi renovada. Há necessidade de renovar os 60% restantes. Para isso, no 

mercado internacional, prevalecem intensa competição e redução de preços, em virtude da 

capacidade de produção excessiva dos estaleiros no mundo (FERRAZ et al, 2002). 
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No mercado internacional de construção naval, os principais participantes preferem 

por uma estratégia de especialização e são naturalmente reconhecíveis a da Coréia, 

especializada navios de grande porte, a de Cingapura, especializada em plataformas e navios 

para a indústria de petróleo offshore, e a dos Estados Unidos, que focaliza a indústria militar. 

A maior parte dos países europeus cercou-se de nichos de navios especiais e sofisticados. Já 

como estratégia japonesa, constrói-se toda a linha de navios e luta para aumentar a 

produtividade e reduzir custos (ROCHA, 2007; PINTO et al, 2007). 

É sabido, afirma Ferraz et al 2002, que o Estado detém presença marcante na 

construção naval, por meio de incentivos e regulação abrangentes. As razões dessa presença 

do Estado estão associadas à segurança nacional, às várias falhas de mercado e externalidades 

geradas pela atividade e, obviamente, às práticas dos demais países (FERRAZ et al, 2002).  

Os grandes navios são construídos em blocos, seções ou anéis, pois o espaço 

disponível para a montagem da embarcação próximo ao mar é limitado, além do alto custo. 

Essas partes do navio são construídas em terra, nas oficinas do estaleiro, e depois são unidas 

no local da edificação do casco. Se forem maiores as partes produzidas, será menor a 

quantidade de trabalho na área de montagem, menor o tempo de entrega de um navio e maior 

a produtividade do estaleiro (STUPELLO et al, 2008). 

Na produção dessas partes é usado o conceito de Grupos de Tecnologia, no qual 

seqüências de trabalhos num lote de peças são realizadas em oficinas, com máquinas e pessoal 

específico, ao invés de se utilizar uma linha de produção. Como o processo é intermitente, 

colocam Stupello et al (2008), que a linha de produção acabaria tendo uma velocidade muito 

reduzida, impactando negativamente a realização de metas pré-estabelecidas para a indústria 

naval nacional se manter no ranking competitivo. 

No cenário da construção naval, encontra-se no estudo de Stupello et al (2008) uma 

análise quanto à utilização da mão de obra para a construção de um navio que necessitará de 

um estaleiro, igualmente, grande estruturado para receber e dar suporte técnico a grandes 

navios petroleiros. Na composição da indústria de construção naval, a montagem da estrutura 

do navio e do estaleiro representa grande parte do trabalho total, havendo a necessidade de 

uma SCM do estaleiro diferenciada de outros cenários desse setor metalmecânico. A Tabela 
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3.1 mostra a mão-de-obra e serviços necessários por cada item da construção de um navio 

Petroleiro Suezmax8 de 350metros, medida em Homem-hora (Hh). 

Tabela 3.1: Dimensionamento de mão-de-obra e serviço para construção de um navio petroleiro Suezmax de 350 
metros de comprimento 

Atividade Qtd. Horas % Total 

Estrutura 121.5000 49% 

Tubulação 500.000 20% 

Pintura 240.000 10% 

Acessórios 170.000 7% 

Máquinas 125.000 5% 

Apoio 115.000 5% 

Elétrica e instrumentação 105.000 4% 

Acabamento 31.000 1% 

Total 2.500.000 100% 
 

Fonte: CEGN, 2008. 

A confecção navipeças do tipo tubos e dutos que serão instalados no navio é objeto de 

trabalho de oficinas especializadas no estaleiro, quando a atividade não é terceirizada, e deve 

ser tratada em separado.  O processo de instalação de tubulação, dutos, fiação e equipamentos 

diversos é chamado “outfitting” e é realizado, em geral, no cais após o lançamento da 

embarcação (STUPELLO, 2008). 

 Para a realização desse exercício de definição da estrutura analítica de produto, foi 

considerado um navio-tanque com duplo casco e oito tanques em cada bordo. Suas principais 

dimensões foram referidas através da Tabela 3.2 a seguir: 

 

 

 

 

                                                 
8 Suezmax é uma notação de classe de navios, ou seja, navios que possuem dimensões principais e 

capacidade de carga numa determinada faixa econômica, que tem como característica comum o transporte de 
insumos através do Canal de Suez. 
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Tabela 3.2: Dimensões principais do navio Suezmax. 
 

Dimensão Valor 

Comprimento na linha d’água 250,7 metros 

Boca 48,3 metros 

Pontal 25,2 metros 

Calado 16,8 metros 

Deslocamento (DWT) 132.000 toneladas 
 

Fonte: CEGN, 2008 

A Tabela 3.3 mostra o número de elementos obtidos na produção de navipeças 

utilizadas para a construção de um navio Suezmax. 

Tabela 3.3: Número de itens da estrutura de um navio Suezmax. 

Item Nº de peças 

Reforçadores 10.340 

Chapas 5.936 

Painéis 1.632 

Sub-blocos 297 

Blocos 110 

Total 18.315 
 

Fonte: CEGN, 2008

Favarin et al (2008) questiona se poderia a indústria de navipeças absorver 

competências do sistema industrial brasileiro (projeto, usinagem, conformação, soldagem, 

entre outros) e acelerar sua entrada no mercado, já que o setor naval conta atualmente com 

programas governamentais de incentivo. Vem ainda o autor mencionar que tipos de ações 

podem ser adotadas para acelerar a entrada da indústria de navipeças no mercado brasileiro e 

sugere tal abordagem na Figura 3.4 abaixo.  
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Figura 3.4: Abordagem do Trabalho 
Fonte: FAVARIN et al, 2008 

Tendo uma idéia da gestão da cadeia de suprimentos naval, o próximo assunto são as 

especificações e demandas do Estaleiro atlântico sul em matéria de navipeças 

3.4 Cenário da Construção Naval no Brasil   

O Brasil tinha certa tradição na construção de navios ate a década de 1970, momento 

em que esta produção foi praticamente suspensa. O setor industrial naval brasileiro em 1999 

atingiu níveis de produção irrisórios. A partir desta data iniciou um processo de retomada da 

produção, principalmente com os investimentos da Petrobrás. Apesar disso observamos pelas 

estatísticas de produção mundial que a indústria brasileira de construção naval tem presença 

marginal entre os competidores mundiais. A situação, no segundo semestre de 2002, apresenta 

um quadro totalmente diferente e existe temor de que os estaleiros não terão condições de 

construir o volume de tonelagem bruta correspondente às encomendas atuais de navios de 

apoio offshore, petroleiros, portacotainers e navios transportadores de gás, que representam o 

maior volume dos contratos de construção atual. 

A PETROBRAS volta a incentivar o setor agora ao abrir licitação internacional para 

construção de navios de grande porte e plataformas offshore. Os estaleiros interessados estão 

pedindo recursos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para 

melhorarem sua capacidade de produção para aproveitarem à oportunidade presente. 

Afirma também o autor que na navipeças também houve desativação da produção e 

sobrevivência de poucas empresas especializadas. Assim o recurso à importação de partes e 

componentes é extensivamente utilizado por todos aqueles que promovem a construção de  
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navios, plataformas de offshore e estaleiros. A indústria naval iniciou um processo de 

retomada das atividades de construção de navios e estaleiros sem o apoio de empreendedores 

de porte, capitalizados e integrados aos grandes conglomerados brasileiros a partir da década 

de 2000, afirma Ferraz et al (2002).  

Já são atuantes no país alguns construtores navais internacionais e existem 

empreendedores nacionais desenvolvendo estaleiros. Como desafios dessa construção têm-se 

a tecnologia, incorporada em equipamentos e disponível a indústria siderúrgica que se mostra 

a cada momento mais competitiva. É relevante que a tecnologia em suprimentos seja 

diferenciada, seguindo a construção de estaleiros e de plataformas offshore, e a infraestrutura 

científica e tecnológica tem reputação internacional. Pelo lado do regime de incentivos e 

regulação, está preservado o sistema de financiamento, através do Fundo de Marinha 

Mercante. Surgiram novas agências como a Agência Nacional do Petróleo e existem 

incentivos fiscais estaduais e federais (Programa Navega Brasil) em uso. Pelo lado da 

demanda, além da promoção de investimentos expressivos na exploração e produção de 

petróleo offshore o país deve expandir, fortemente, seu comércio exterior nos próximos cinco 

anos. No Rio de Janeiro uma série de três navios de apoio foram construídos em estaleiro 

ressalta Ferraz et al (2002) no qual é marcante visualizar a situação da cadeia de suprimentos 

para esse tipo de construção naval. A definição dos sistemas principais que compõem a base 

de produção de um navio deve conter também características próprias do tipo de estaleiro a 

ser construído.  Os principais componentes de custo dos navios são o aço, as navipeças e os 

custos da mão-de-obra. Como aço e navipeças podem ser adquiridos ao preço internacional, 

os principais ganhos em termos de custos, além da questão salarial, acabam dependendo das 

exigências dos demandantes, já que cada armador tem necessidades diferentes quando 

encomenda a construção de uma embarcação. Isto acaba influindo na busca da produção em 

série e dos ganhos de escala e aprendizado por parte dos estaleiros. Políticas governamentais 

podem compensar efeitos de ganho de escala, mas a demanda interna, por parte dos 

armadores nacionais, reforça a estrutura industrial na busca ao mercado internacional 

(FERRAZ et al, 2002). 

Ferraz et al (2002) analisa no Quadro 3.2 as características  da cadeia de suprimentos 

adequada a construção de navios de apoio que estarão em estreita harmonia com as atividades 

desenvolvidas nos estaleiros. Os doze principais sistemas que compõem a base de produção 

de um navio de grande porte são visualizados a seguir. 
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SISTEMA ORIGEM SITUAÇÃO FUTURO 

Propulsão 
Motores 100% importado No passado os hélices 

eram fabricados no pais 
Sem escala para fabricar 

motores. 
Eixo 

Hélices   Eixos: possível, tem 
tecnologia 

Governo 
Lemes 

Comando 

100% importado Sem tecnologia para os 
controles e sem escala 

para os lemes. 

Chances reduzidas de 
produção local. 

Manobras 
Thrusters 

Posicionamento dinâmico 

100% importado Sem tecnologia  
ou escala. 

Chances reduzidas  
de produção local. 

Energia 
Gerador eixo 

Gerador diesel 
Quadros 
Painéis. 

95% importado 
5% local 

Poderia ser 100% 
fornecido localmente.  
Os quadros são locais.  

Existe tecnologia e 
indústria que exportam. 

Não existe produção para 
mercado naval. 

Automação  
Nível de tanque 
Remoto válvula 

Pressão / Temperatura 

100% importado Poderia ser em parte 
fornecido localmente. 

Existem industrias que 
exportam e que poderiam 

produzir para mercado 
naval.  

Acomodação 
Cozinha 

Ar condicionado 
Frigorífico 
Mobiliário 
Divisórias 

20% importado 
80% local 

O mobiliário é 100% 
nacional. 

 
As divisórias são 

importadas. 

O fornecedor de divisórias 
não possui tecnologia 

atualizada para o padrão 
naval. 

Estrutura 100% local Segmento mais fácil de 
desenvolver fornecedores. 

Condições de avanço  
e aperfeiçoamento. 

Carga 
Bombas 7 

Guindaste 1 
Compressor 2 

Tanques 3        

90% importado Os tanques foram 
desenvolvidos no Rio na 

Apollo Mecânica.  

Os demais equipamentos 
não são produzidos para as 

exigências navais. 
 

Há tecnologia.   
Elétrico  

Cabos 
Conectores 

97% importados 
3% local 

Os cabos “halogen free” 
não são fabricados  

no pais. 

Foram importados da 
Pirelli, na Itália. 

Hidráulico 5% importado 
95% local 

Foram encontrados e 
desenvolvidos e 
desenvolvidos 

fornecedores locais. 

Conexões ainda são 
importados e podem  

ser locais.  

Navegação 
Radar 
GPS 

Agulha Magn. 
Piloto automático 

100% importado No passado as 
encomendas da Marinha 
havia criado tecnologia 

local. 

Há tecnologias, mas não 
há escala industrial para 

interessar a indústria.   

Comunicação 
Rádios UHF 

Comunicação via satélite 

100% importado No passado havia 
fornecimento local. 

Tecnologia obtida com  
a Marinha. 

Há tecnologia. Falta escala 
industrial para interessar 

empresas. 

 
 

Quadro 3.2: Cadeia de suprimento na construção naval. 
Fonte: FERRAZ et al, 2002 

 



Capítulo 3                                     Gestão da Cadeia de Suprimentos do Estaleiro Atlântico Sul 

 

 35

Segundo Ferraz et al (2002) o Brasil tem grandes oportunidades de vir a ser 

competidor internacional importante na indústria naval, principalmente a partir do momento 

em que os investimentos no setor não serão destinados a conserto de antigas embarcações, 

mas sim na construção de navios de grande porte e canteiros de offshore, os quais são suporte 

para os estaleiros. Esse crescimento no mercado em questão depende de uma reativação 

competente de estaleiros e seus fornecedores, de forma a explorar vantagens circunstanciais, 

como o baixo custo da mão de obra, completa o autor supracitado. No entanto, a 

competitividade sustentada está associada à eficácia e eficiência produtiva, em primeira 

instância, e no longo prazo, à competência tecnológica.  

Diante do exposto pode-se concluir que a situação grave da construção naval brasileira 

teve que ser explicada por diversos fatores, como os empresariais e os relativos a políticas 

governamentais, passando também pelo relacionamento entre os agentes que fazem parte da 

cadeia produtiva. O Brasil possui as condições básicas necessárias para desenvolver sua 

indústria de construção naval, refere Ferraz et al (2002) e principalmente a partir da 

oportunidade de construção de um grande estaleiro no ano de 2009. 

3.5 Características do Estaleiro Atlântico Sul 

Com características diversificadas de outras estruturas de mesmo setor, o EAS situado 

no Complexo Industrial Portuário de Suape, município de Ipojuca (Pernambuco), na região 

Nordeste do Brasil, dispõe de uma capacidade de processamento de 160 mil toneladas de 

aço/ano, 1 milhão e 620 mil metros quadrados de terreno, área industrial coberta de 130 mil 

metros quadrados e um dique seco de 400 metros de extensão, 73 metros de largura e 12 

metros de profundidade. O dique é servido por dois pórticos Goliaths de 1.500 toneladas/cada, 

dois guindastes de 50 toneladas/cada e dois de 35 toneladas/cada.  

O porte destes equipamentos permite reduzir substancialmente o tempo de edificação, 

possibilitando ao Estaleiro figurar no seleto time das plantas navais de quarta geração, junto 

aos estaleiros asiáticos, considerados a vanguarda da construção naval mundial e 

infraestrutura com fatores predisponíveis a uma gestão de cadeia de suprimentos eficiente. 

Quanto à área de cais, o EAS possui um cais de acabamento com 730 metros de 

extensão, equipado com dois guindastes de 35 toneladas. Outros 680 metros de cais são 

utilizados para a construção e reparo de plataformas offshore. A figura 3.5 a seguir mostra o 

projeto do empreendimento a ser construído. 
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Figura 3.5: Perspectiva do Estaleiro Atlântico Sul 
Fonte: ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL, 2009 

Neste capítulo ressalta-se que o Brasil retoma as atividades relativas a construção 

naval depois de relativo período de declínio, produção essa puxada principalmente por 

encomendas da PETROBRÁS. 

No capítulo a seguir será desenvolvida a idéia da inserção do setor metalmecânico na 

cadeia de suprimentos do EAS, como também a eficácia e a eficiência na gestão dessa cadeia 

de suprimentos. Serão evidenciadas a seguir as necessidades de adaptação do setor 

metalmecânico para a necessidade de atendimento de suprimentos nas atividades de execução 

do EAS. 
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4. RESULTADOS  

 Trata-se neste momento dos resultados encontrados sobre a história, o desempenho do 

setor, as mudanças necessárias para melhoria de sua competitividade e as informações obtidas 

nos workshops. 

4.1 Cenário do Setor Metalmecânico em Pernambuco 

A economia de Pernambuco experimenta certa diversificação ao longo da primeira 

metade do século XX, tendo no ápice dessa expansão econômica à agroindústria açucareira, a 

qual forma-se em Pernambuco um pólo de atividade industrial fornecedor de insumos e 

equipamentos, principalmente no setor metalmecânico para o agronegócio, coloca Lima et al 

(2007). Essa trajetória permitiu que a economia de Pernambuco assumisse posição de 

destaque no contexto nordestino, mesmo sabendo que a base econômica estava muito 

concentrada no entorno da capital e muito dependente do setor hegemônico, que até então era 

a atividade de produção de açúcar. 

Com a evolução da atividade agroindustrial em Pernambuco, mais especificamente 

relacionado ao setor sucroalcooleiro, houve o surgimento do setor metalmecânico no Estado, 

para a produção de açúcar e álcool permitiu ao empresariado do setor a acrescentar aptidões e 

competências no processo de produção e acumular aprendizado inovador no atendimento das 

necessidades de consumo desse setor da indústria (SIMMEPE, 2004). Na realidade o setor 

metalmecânico, ainda não vislumbrava a construção naval ou internacionalização dos 

produtos desse setor. 

Levando-se em consideração as informações originadas do Sindicato das Empresas do 

Setor Metalmecânico do Estado de Pernambuco (SIMMEPE), a primeira fundição brasileira 

surgiu no Recife em 1829, produzindo equipamentos necessários ao setor sucroalcooleiro 

ainda na era da máquina a vapor, o que representava um esboço do setor metalmecânico. 

Apesar do grande desenvolvimento do setor metalmecânico em outras regiões do Brasil, este 

ainda era inexpressivo em Pernambuco devido à intensiva atividade econômica do setor 

sucroalcooleiro e do cultivo do algodão nesse estado do Nordeste.  

No entanto, a partir da década de 1930, o segmento industrial mais especificamente no 

setor metalmecânico, corporificou-se no ambiente econômico de Pernambuco e em 1932, com 

a instalação da Fábrica e Fundição Capunga e a Companhia Siderúrgica do Nordeste 

(COSINOR), tal setor iniciou ciclo de crescimento fundamental para a indústria 

pernambucana.  
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Dos acontecimentos importantes, precisamente em 1965 tem-se a criação da 

Siderúrgica Açonorte, funcionado em Jaboatão dos Guararapes. Um ano depois foi 

inaugurada uma unidade montadora de veículos de passeio utilitários Willys Overland do 

Brasil.  

Em 1968, a fábrica da Willys Overland do Brasil foi absorvida pela Ford do Brasil e 

hoje sua linha de produção resume-se à fabricação de cabos e chicotes elétricos. Outro evento 

ocorreu em 1969, quando o Grupo Gerdau assumiu o controle da Siderúrgica Açonorte, que 

passou a se chamar Gerdau Açonorte, atendendo principalmente o mercado de construção 

civil e agropecuária, produzindo barras, perfis, vergalhões, arames e pregos (INTG/TGI, 

2007). 

Na década de 80 houve uma forte contração da atividade industrial metal-mecânica, 

que persistiu até o início da década de 90 e que teve grande influência a partir da recuperação 

do setor da construção civil ainda nessa década. Em Pernambuco, o setor metal-mecânico 

também se desenvolveu, aproveitando os investimentos públicos com projetos em infra-

estrutura e promoção de arranjos produtivos (LIMA et al, 2007). 

O Estado de Pernambuco procurou, na década de 90, fazer uma reestruturação do seu 

perfil produtivo, em dois momentos importantes. No primeiro, durante o governo de Joaquim 

Francisco (1991-1994), tentou-se utilizar o modelo adotado por outros estados nordestinos, 

como Bahia e Ceará, relacionado à atração de indústrias principalmente aos incentivos fiscais 

(INTG/TGI, 2007). 

O segundo momento deu-se nos quatro anos seguintes, na administração estadual de 

Miguel Arraes.  Foi criado o Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (PRODEPE) 

também de incentivos fiscais, que não apresentou índices suficientes na retenção e atração de 

investimentos, apesar de haver realizados melhores progressos que o plano estabelecido no 

governo anterior (INTG/TGI, 2007). Nos anos 2000 a consolidação dos investimentos 

públicos e privados em SUAPE, abre um novo ciclo econômico que leva o setor 

metalmecânico para outro patamar de desenvolvimento afirma Lima et al (2007).  

Apesar das transformações positivas no segmento industrial em Pernambuco, 

especificamente, no setor metal-mecânico, o mesmo, conforme aborda Lima e Lima (2005) 

apresenta-se menos concentrado, mas com predominância desproporcional dos ramos de 

produtos alimentares (32,8% em 2001), onde se insere predominantemente a produção de 

açúcar, vindo em seguida, por ordem de importância, os ramos de química, metalurgia, 

bebidas, minerais não metálicos e materiais elétricos e de comunicações. Em concordância 

com os autores supracitados, Lima et al (2007) comenta que o segmento industrial em 
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Pernambuco demonstrou até o século passado dificuldades em recuperar o ímpeto, talvez por 

se apresentar um tanto disperso em termos de cadeias produtivas, o que lhe imprime menores 

efeitos de encadeamento e que, atualmente, é alavancado através dos Arranjos Produtivos 

Locais (APL). 

Segundo Cassiolato & Lastres (2003), os Sistemas Produtivos Inovativos Locais 

(SPIL’s) favorecem os processos de aprendizagem coletiva, cooperação e a dinâmica 

empreendedora, permitindo, ainda, o desenvolvimento de novos padrões de cooperação e 

competição entre os diversos agentes políticos, sociais e econômicos, constituindo-se em 

significativa fonte geradora de vantagens competitivas duradouras. 

Ainda levando em conta a oportunidade que se gera para o setor metal-mecânico, há 

de se observar que, apesar do importante impulso proporcionado pela SUDENE e pelas 

políticas estaduais aliadas a política industrial, na atração de novos negócios para o Estado de 

Pernambuco, não se consegue enxergar uma efetiva absorção de capacidades inovativas das 

grandes empresas pelas organizações menores (LOURES, 2007). 

  Estudos realizados por Kherle (2006) afirmam que a interação das empresas locais do 

setor metal-mecânico com grandes empresas atraídas para o Estado é incipiente e, em alguns 

casos, inexistente. Geralmente, as grandes empresas estabelecidas no Estado compram 

matéria-prima fora de Pernambuco ou do país, da mesma forma que processam e vendem a 

maior parte de sua produção para outras localidades fora do Estado ou do Brasil. A grande 

empresa torna-se uma ilha no Estado, simplesmente utilizando-se da mão de obra para 

produção sem interações essenciais com outras empresas locais (KHERLE, 2006). 

Esse fato não minimiza a importância destes empreendimentos para a indústria de 

Pernambuco, destacando-se a siderúrgica Açonorte do grupo GERDAU, a ALCOA, que 

fabrica extrudados de alumínio, a Musashi, produzindo engrenagens para motores de veículos 

de duas e quatro rodas.   Ainda como representantes do capital local, várias micro e pequenas 

empresas atuam no Estado, com destaque para os Acumuladores Moura, instalada no 

município de Belo Jardim (KHERLE, 2006). 

A indústria de transformação em Pernambuco teve um crescimento estável médio na 

ordem de 11,62%, de acordo com dados da Federação das Indústrias de Pernambuco (FIEPE), 

para os anos de 2002 a 2005. Apesar de outros setores terem tido um crescimento acentuado 

no mesmo período, chegaram ao máximo de 5,9% no caso de produção e distribuição de 

eletricidade e gás, por exemplo. A atividade metal-mecânica no Estado, por sua vez, é 

considerada como uma das mais tradicionais, absorvendo mão de obra e atraindo empresas de 

grande porte para a localidade. A atividade industrial do setor hoje se relaciona com a 
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fabricação de perfilados de aço, laminados e extrudados de alumínio e fabricação de máquinas 

e equipamentos para a indústria sucroalcooleira, que corresponde à metade da 

comercialização de seus produtos (LIMA et al, 2007). 

Informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o 

setor de metalurgia teve uma participação de 2,13% no PIB de Pernambuco nos anos de 2002 

e 2003, sendo que neste último ano o faturamento chegou à ordem de R$ 840,24 milhões, 

com crescimento anual de 2,1% no período de 1999 a 2003 (CEPLAN, 2007). 

O segmento obteve um Valor de Transformação Industrial (VTI) na ordem de 15,11% 

do total da indústria de transformação de Pernambuco no ano de 2006, o que representou um 

valor adicional de R$ 2,64 bilhões ao VTI, segundo relatório da Pesquisa Industrial Anual 

(PIA). Ainda segundo o mesmo relatório, Pernambuco obteve o terceiro lugar no setor metal-

mecânico em relação ao Nordeste ficando atrás da Bahia e Maranhão. O estado de 

Pernambuco possui uma participação de cerca de 13,71% no VTI do segmento em relação à 

região (FIEPE, 2008). 

O desempenho observado pelo estado da Bahia origina-se principalmente da empresa 

Ford na fabricação e montagem de veículos automotivos, reboques e carrocerias. No caso do 

Maranhão, a metalurgia destaca-se fortemente em suas atividades, enquanto que em 

Pernambuco a metalurgia mantém a liderança das atividades relacionadas ao metalmecânico, 

mas equilibrada com a fabricação de produtos de metal e fabricação de máquinas e 

equipamentos, cada qual contribuindo com 35,84%, 32,77% e 31,39% respectivamente ao 

setor no Estado. Na indústria pernambucana, a empresa Aço Norte do Grupo Gerdau, 

juntamente com a Alcoa, são certamente as empresas de destaque e responsáveis por 

crescimento dos números do setor. 

As informações contidas na Tabela 4.1 demonstram que houve um crescimento anual 

importante do valor adicionado em segmentos do setor metalmecânico. Observa-se uma 

participação considerável em 2002, principalmente devido ao desempenho da fabricação de 

produtos de metal excetuando máquinas e equipamentos. Nos três anos posteriores o 

crescimento foi menor e mais estável até 2005, com uma baixa considerável em 2006, 

também devido à diminuição das atividades de produção de metais excluindo máquinas e 

equipamentos. 
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Tabela 4.1: Participação setorial do valor adicionado bruto em Pernambuco indústria de transformação – 2002 
a 2006. 

 
 

Fonte: IBGE, agência CONDEPE/FIDEM – FIEPE, 2008. 

Dados da Pesquisa Industrial Anual de 2006 mostram que o recurso humano que se 

desenvolve como força de trabalho no setor metal-mecânico corresponde a 6,73% em relação 

à indústria de transformação no Estado, com a grande maioria relacionada aos trabalhos de 

fabricação de produtos de metal excetuando máquinas e equipamentos, com 2,71% do pessoal 

ocupado no setor, seguido de fabricação de máquinas e equipamentos com 2,41%. 

As informações publicadas pelo IBGE na Pesquisa Industrial Mensal (PIM) que se 

referem ao primeiro semestre de 2008 mostram que a produção industrial no mês de junho do 

mencionado ano, no Estado de Pernambuco houve um crescimento de 0,9%, incluindo o 

ajuste sazonal em relação ao mês anterior após o recuo de dois meses consecutivos. O 

acumulado semestral foi de uma queda de 8,4%. Em relação a 2007 a indústria de 

Pernambuco avançou 1,8% frente a junho e cerca de 7,9% nas conclusões do primeiro 

semestre. Na análise trimestral, a Indústria avançou 1% em relação ao trimestre de 2007 e 

decresceu 6,5% em relação ao primeiro trimestre do ano de 2008. 

No fechamento do primeiro semestre de 2008, o acumulado dos últimos doze meses 

foi de 5 %, o qual denotou uma trajetória de declínio da produção em relação ao mês de abril, 

que fechou com 6,6%. No último mês do primeiro semestre em questão, a produção de 

Pernambuco indicou taxas positivas em seis dos onze setores industriais pesquisados, aonde 

as principais contribuições vieram de produtos de metal (61,7%) com o aumento da produção 

de embalagens de lata de alumínio e ferro em destaque.   

O setor de metalurgia básica destaca-se seguidamente com incremento de 12,8% na 

sua produção. Já o setor de borracha e plástico cresce 16,7%, em função da maior produção de 

filmes de plástico, chapas e tiras de alumínio. Esses números corroboram argumentos 

expostos anteriormente da integração das atividades do setor metal-mecânica com outras 

cadeias como, por exemplo, no crescimento das cadeias de metal e plástico e borracha.  

Atividades 2002 2003 2004 2005 2006 

Fabricação de aço e 
derivados 5,0% 5,1% 7,0% 6,0% 3,8% 

Produtos de metal - 
exclusive máquinas e 

equipamentos 
12,5% 6,2% 7,9% 7,6% 2,4% 

Máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos 3,6% 2,1% 2,5% 2,6% 3,7% 



Capítulo 4                                                                                                                                                  Resultados 

 42

Relacionado ao setor metal-mecânico propriamente dito, a Tabela 4.2, de acordo com 

dados do IBGE referentes ao primeiro semestre, mostra um crescimento expressivo de 

máquinas, aparelhos e materiais elétricos nos últimos doze meses. 

Tabela 4.2: Taxa de crescimento da indústria metalmecânica em Pernambuco – Junho de 2008 
 

 

Fonte: IBGE/DPE/DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA 

Diante do fato da atividade metalmecânica ser uma das mais tradicionais do setor 

industrial pernambucano, estudos da Agência Condepe-Fidem do Governo do Estado de 

Pernambuco, mostraram que nos anos de 2002 e 2003, o segmento metalúrgico obteve uma 

participação de 2,31% do PIB de Pernambuco, esse valor levou Pernambuco a ocupar o 2º 

lugar no rankin de estado contribuidor ao Valor de Transformação Industrial (VTI) 

metalmecânico nordestino, com aproximadamente 20% do seu valor total. 

Tal desempenho do setor metalmecânico no Estado parece estar associado a 

oportunidades criadas pela localização e por atração de investimentos no segmento industrial 

carreados pela existência de um distrito industrial portuário, SUAPE, além do aproveitamento 

de algumas vantagens relativas de diversificados espaços econômicos como o da fruticultura 

irrigada no Vale do São Francisco (BRITO, 2008), bem como ao melhor desempenho de 

segmentos mais tradicionais, como o sucroalcooleiro, nos anos mais recentes (LIMA et al, 

2007). 

 Nota-se que o setor sofreu muitas oscilações em seu crescimento nas últimas décadas 

mas vem obtendo melhores resultados recentemente devido principalmente a uma certa 

melhoria na produção e a novas oportunidades de negócios. 

 A seguir trata-se da inserção do setor metalmecanico na cadeia de suprimentos do 

Estaleiro Atlantico Sul. 

 

 

SETOR Acumulado jan. a jun./08 Acumulado 12 meses 

Metalurgia básica 9,0 2,9 

Produtos de metal – exclusive 
máquinas e equipamentos 5,8 -0,1 

Máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos 11,0 7,5 
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4.2 Inserção do Setor Metalmecânico na Cadeia de Suprimentos do 
Estaleiro Atlântico Sul 

Na realidade, e entre tantos argumentos, Pinto (2007) afirma que a retomada da 

produção da indústria de construção naval, com a inserção do setor metalmecânico e a 

modernização da cadeia de suprimento dos estaleiros, têm relação direta com as necessidades 

da crescente produção de petróleo no Brasil.  

Segundo Pinto (2007): 
“Esta demanda da Petrobras fez com que estaleiros nacionais que tinha poucas 
condições de investir em novas tecnologias, viessem a ser arrendados por empresas 
estrangeiras as quais possuíam capacitação tecnológica mais avançada para 
atendimento deste tipo de pedido. Se o investimento em novas tecnologias melhorou 
a capacidade de produção dos estaleiros, a cadeia de fornecedores de peças e 
serviços continuou problemática dada à defasagem na capacitação tecnológica de 
fornecedores locais comparada com a capacitação tecnológica de fornecedores 
estrangeiros”. 
 

O histórico do setor de construção naval no Brasil indica que sem uma cadeia de 

suprimentos para suportar o desenvolvimento dos estaleiros, constituída por empresas 

genuinamente competitivas e, não apenas favorecidas por vantagens artificiais, as grandes 

crises cíclicas da indústria mundial são fulminantes (FAVARIN et al, 2008). E esse fenômeno 

atingirá diretamente a reestruturação da indústria naval, principalmente em relação à 

construção do EAS em SUAPE (BATISTA, 2008). 

Sabbatini et al (2007) relatam que as transformações recentes sofridas pelas cadeias 

automobilística e aeronáutica brasileiras ofereceram embasamento para o ressurgimento da 

construção naval. Explicam os autores que ambas as cadeias passaram por profunda mudança 

estrutural com reflexos diretos sobre aumento da competitividade, além da reorganização da 

cadeia de suprimentos, a qual teve papel central nesta reestruturação. 

A partir das mudanças na organização das cadeias automobilística e aeronáutica, 

relatam Sabbatini et al (2007) que o desejo era articular uma cadeia coadjuvante, com grande 

parte do fornecimento oriundo de empresas do exterior, maximizando qualidade no curto 

prazo, através do conteúdo importado, quer seja do tipo equipamentos e navipeças. Não seria 

descartada a possibilidade das empresas locais fornecerem algum tipo de equipamento e 

navipeças, porém em menor quantidade. 

De forma geral, a indústria brasileira pode desenvolver e/ou ampliar sua capacidade 

competitiva em diversos segmentos do setor metalmecânico, pois ainda está desarticulada, 

sendo estimulada a expandir seu potencial para a reestruturação a partir da demanda da 

empresa Transpetro (SABBATINI et al, 2007).  

Segundo Favarin et al (2008), as necessidades de uma construção naval competitiva 

depende de fatores como o ambiente político-econômico, mão-de-obra, estaleiros eficientes, 
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cadeia de suprimentos, entre outros. Em relação à gestão da cadeia de suprimentos algumas 

considerações devem ser tomadas como critério para alcançar bons resultados. Entre os 

caminhos para desenvolver a cadeia de fornecedores na indústria naval (navipeças) tem-se a 

seguir: 

• Garantir o fornecimento de insumos aos estaleiros a partir de fabricantes nacionais. 

Se a aproximidade física e cultural dos fornecedores é um elemento fundamental na 

competitividade, a indústria de navipeças nacional deve ser capaz de fornecer 

significativo montante de insumos; 

• Desenvolver localmente, criando incentivos para a indústria nacional se expandir e 

produzir insumos e bens segundo padrões mundiais; 

• Importar conhecimento, atraindo parceiros tecnológicos no exterior; 

• Criar competências nacionais, desenvolvendo e buscando as competências para 

produzir de forma competitiva dentro do território nacional. Essa atitude garante a 

sustentabilidade da indústria no longo prazo e promove a independência de 

produtos externos. 

Para que haja a inserção do setor metalmecânico na indústria naval pernambucana é 

necessário que haja competências necessárias á produção de navipeças, reforçam Favarin et al 

(2008). Já Sabbatini et al (2007) afirmam que é possível reproduzir elementos da 

reestruturação da cadeia automobilística na recriação da indústria naval brasileira, 

principalmente a partir do deslocamento de plantas produtivas que favorece a construção em 

novas bases de relacionamento da cadeia, como o paralelo Ford-Camaçari/Atlântico Sul-

Suape. 

A indústria metalmecânica brasileira possui desenvolvidas todas as competências,  as 

quais se diferenciam em intensidade do uso, caso sejam direcionadas a indústria de navipeças. 

Porém Favarin et al (2008) referem que a indústria metalmecânica brasileira possui tais 

competências bem desenvolvidas, o que foi comprovado através de indicadores de 

competitividade a partir da inserção mundial e destaque em inovação tecnológica.  

Outro requisito essencial para a inserção do setor metalmecânico na indústria naval, ou 

mais especificamente, influenciando a cadeia de suprimentos dos estaleiros, é a criação de 

centros de tecnologia em processos-chave voltados a navipeças, para treinamento e 

fornecimento de serviços para a indústria desse setor. Nesses centros haveria treinamento de 

mão-de-obra para a atuação na área naval, com difusão de normas e benchmark 9 como 

                                                 
9 A origem do termo Benchmark parece estar nas marcas de referência usadas nas medições topográficas. 
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também, a racionalização das estruturas produtivas dos fornecedores através da terceirização 

de processos para estes centros. 

Também é mencionado como critério para inserção do setor metalmecânico na referida 

temática desse capítulo, a difusão das boas práticas, associadas a uma política de incentivos, 

serão influenciados, principalmente pela engenharia presente, que está atenta às necessidades 

específicas dos diversos clientes, com capacidade para adaptar seus produtos com finalidade, 

com disponibilidade a diversificação e com a preocupação constante com a melhoria contínua 

dos processos de fabricação (Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 4.1 Elementos habilitadores da melhoria contínua 
Fonte: Adaptado de JAGER et al (2004) 

A indústria brasileira de navipeças terá que se estruturar através de melhorias 

contínuas para atender os nichos de embarcações de apoio marítimo (EAMs), Programa de 

Modernização e Expansão da Frota (PROMEF), navios de cabotagem, navios de patrulha da 

Marinha do Brasil, embarcações de apoio portuário e plataformas (canteiros offshore).  Porém 

para Favarin et al (2008), a indústria naval brasileira terá um aproveitamento efetivo dessas 

oportunidades de expansão no mercado se promover a superação de certos obstáculos que são 

a baixa produtividade dos estaleiros, a defasagem tecnológica do país, os problemas de 

gerenciamento na produção, a inexistência de uma rede de interface com os fornecedores 
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locais, e a indefinição de uma estratégia de desenvolvimento para a indústria nacional de 

transporte aquaviário. 

No que se refere à baixa produtividade dos estaleiros, Anderson (2006) identifica 

quatro maneiras de se aumentar a produtividade de um estaleiro, que são elas: 

• Padronização que pode levar ao aumento de produtividade, mas tem consequências 

sobre a estratégia do estaleiro; 

• A organização do trabalho orientada a produtos, através da ferramenta Product 

Word Breakdown Structure – PWBS, que aumenta a produtividade; 

• A colocação de outfitting (tubulações, equipamentos, acabamento, entre outros) 

antes do lançamento do navio, o que aumenta significativamente a produtividade do 

estaleiro; 

• As melhores práticas do estaleiro trazem aumento de produtividade, o qual é maior 

que a sua especialização. 

Como exemplo de estratégias de mudanças, Anderson (2006) refere em seu estudo, 

quais estratégias foram utilizadas pela empresa Daewoo para aumentar a sua produtividade e 

diminuir o tempo de entrega de navios. Tal empresa utilizou um programa de gestão que 

focava em alguns pontos específicos listados a seguir: 

•  Treinamento e educação, os quais eram realizados em pequenos grupos de trabalho 

e dado pelos próprios funcionários, os quais foram capacitados para tal; 

• Edificação de blocos maiores e com maior acabamento graças ao aumento da 

capacidade de içamento e ao aperfeiçoamento de técnicas; 

• Produção simultânea de novos navios em dois diferentes estágios; 

• Definição de um cronograma para todo o estaleiro, e não para cada navio 

separadamente; 

• Eliminação constante de desperdícios. Conta com a colaboração pró-ativa de todos 

os colaboradores. 

Acredita-se que a articulação da cadeia de suprimentos no EAS, deverá ter seu 

comando exercido pelo Estado e pela Transpetro a partir de algumas medidas propostas: 

•  Influenciar lista de fornecedores, procurando incentivar presença e/ou 

desenvolvimento de fornecedores locais; 

• Criar linhas especiais de financiamento no BNDES, seja para produção local, seja 

incentivando exportações de embarcações e navipeças (usar FMM para articular 

cadeia); 
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• Criar linhas especiais de financiamento e articular ações para o desenvolvimento de 

projetos, de produtos e de APLs, articulando uma Rede de Fornecedores de 

Navipeças, que incluiria empresas de todos os portes (Transpetro, BNDES, FINEP, 

SEBRAE, Governos Locais, Sindicatos e Associações de Empresas, entre outros). 

Sabe-se que todo o montante aproximado de US$ 250 milhões, segundo Batista 

(2008), será utilizado para custear a compra de equipamentos e materiais para a construção de 

dez petroleiros Suezmax encomendados pela Transpetro10, além de outras encomendas de 

menor porte, como o casco da plataforma P-55 para a Petrobrás. Atualmente, equipamentos 

maiores, como motores de propulsão, parques de geração de energia, caldeiras e painéis de 

instrumentação serão comprados no exterior, mas os 

menores serão comprados no país, até mesmo porque o Programa de Modernização e 

Expansão da Frota da Transpetro (PROMEF) exige um grau de nacionalização de 65% na 

fabricação dos navios. 

O EAS resultante de um consórcio celebrado entre os grupos Camargo Correa/ 

Andrade Gutierrez/Aker/Queiroz Galvão foi contemplado com a parte mais significativa da 

licitação da Transpetro para construir dez grandes navios do tipo Suezmax, esclarece Pinto 

(2007). Além destes tipos de embarcações o EAS estará apto para construir embarcações do 

tipo Panamax, FPSO (Floating Production and Storage Off-Loading) e embarcações de 

contêiner, além de plataformas submersíveis e Terminais Liquefeitos de Petróleo (TLP). Na 

fase de operação o estaleiro empregará 2.000 pessoas podendo chegar a 5.000 quando em 

operação simultânea para produção de navios e plataformas. 

No estado de Pernambuco, tem-se um número de quinze empresas fornecedoras de 

materiais e serviços para o EAS, tanto para a obra de sua construção, que já tem 40% 

concluída, quanto para a produção das embarcações. Na lista das empresas estão nomes como 

Gerdau, Fasal, Galvaniza e Metalgil. As que ainda não despertaram ainda podem se 

credenciar para fornecer chapas de aço, tubos, barras metálicas, perfis metálicos, 

ferramentaria, material elétrico em geral, conexões, caldeiraria, tubulação e galvanização 

(BATISTA, 2008). 

 

 

 

                                                 
10 Empresa que através de uma grande licitação (subsidiária para assuntos de transportes da Petrobras) em 2005, 
contrata a construção de 42 navios de grande porte para transporte de petróleo e derivados em duas encomendas 
para estaleiros nacionais. 
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A cadeia de suprimentos do EAS tem reforçado que a meta de ter 65% de conteúdo 

nacionalizado para os navios através de fornecedores nacionais dependeria de fatores tais 

como certificação internacional dos materiais, dos processos e da mão-de-obra, que são 

fatores intrinsecamente ligados à capacitação tecnológica dos fornecedores. Assim, a 

avaliação da capacitação tecnológica de fornecedores locais passou a ser um fator importante 

na formação de uma cadeia de fornecimento local para a indústria naval.  

 
 
 
 



Capítulo 5                                                                                                                                                  Discussão 

 49

5. DISCUSSÃO    

A cadeia de suprimentos naval é complexa e exige alta integração de seus membros, 

tanto de informações quanto de tecnologia. Possui alto grau de internacionalização, no que 

tange a localização de seus integrantes e é muito sensível a oscilações do mercado mundial, 

por estar ligada a comoditie do aço. Seus principais componentes são as navipeças, 

fundamentais para construção dos navios. As inovações dessa cadeia se concentram 

principalmente nos países líderes em produção, Coréia do Sul, Cingapura, Holanda, etc, mas 

se distribuem gradativamente a outros produtores menos importantes como Brasil.  

No cenário internacional o destaque vai para a China que atualmente é o maior produtor 

e investidor em siderurgia. Sua produção chega a superar a demanda, comprometendo os 

preços internacionais. No Brasil a produção de navios tem sido puxada principalmente pela 

encomendas da PETROBRÁS, com incentivos do BNDES. Este fato vem sendo de grande 

importância para economia nacional visto que tenta inserir o país em um setor de produção 

muito promissor a nível global. Por ser um setor ligado a muitas cadeias produtivas, o 

metalmecanico é de importância estratégica para a economia brasileira, visto que seu 

desempenho influencia outros ramos de produção, como o automobilístico e aeronáutico. O 

ramo de construção civil tem crescido muito e favorecido este setor. 

Assim como outros ramos industriais, este sofreu oscilações de crescimento ao longo 

dos últimos cinqüenta anos, fusões, aquisições, falências, abertura de novos negócios, tudo 

isso ilustrou a história deste em Pernambuco. Atualmente é bastante diversificado tanto no 

porte das empresas quanto na quantidade de produtos fabricados. Têm-se hoje, com a chegada 

do Estaleiro em Suape, uma oportunidade ímpar entre duas importantes atividades 

econômicas de grande relevância para o desenvolvimento regional, a metalmecanica e a 

construção naval. Alguns gargalos, porém, dificultam a inserção de empresas pernambucanas 

nesta nova atividade produtiva, segundo CEPLAN (2007), são eles: 

• administração familiar das empresas: isso gera, em alguns casos, uma perda de 

eficiência, visto que algumas funções administrativas são delegadas a membros 

da família sem ter havido a preparação necessária para que os mesmos pudessem 

apresentar um bom desempenho no cargo.  

• perfil conservador dos empresários = alguns investimentos em modernização e 

planejamentos de longo prazo deixam de ser realizados, comprometendo o 

futuro desempenho econômico de muitas das empresas do setor. 
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• mercado fornecedor fortemente oligopolizado = já que os principais insumos 

(aço, ferro, alumínio, entre outros metais) provêm de grandes e poucas 

indústrias, a falta de organização setorial dificulta a negociação com os 

fornecedores por preços mais baixos, o que aumenta os custos de seus produtos. 

• qualificação da mão-de-obra = a maior parte dos empregados no setor possuem 

o nível médio, de forma que há uma carência de profissionais com formação 

especializada, técnica ou superior. 

• infra-estrutura = embora tenha havido uma grande melhora com a duplicação da 

BR-232, a malha rodoviária estadual ainda é insuficiente e, em sua maior parte, 

mal conservada. Quadro ainda mais desfavorável em termos de cobertura de 

ferrovias. Este contexto acaba onerando o custo de transporte de carga dos 

produtos, sobretudo por via terrestre. 

• carga tributária elevada e os altos custos dos encargos sociais = são entraves 

significativos para o setor, que por ser representado em sua maior parte por 

micro e pequenas empresas é ainda mais afetado financeiramente. 

 

Segundo depoimento dos próprios empresários durante os workshops realizados, 

apesar do esforço de alguns integrantes, o setor não possui uma união organizada 

(cooperação) entre seus membros, dificultando a articulação na busca por benefícios em face 

do poder público e até mesmo a troca de experiência entre os estes para crescimento de todos.    

O quadro abaixo foi produzido durante o segundo workshop realizado na pesquisa, no 

qual os empresários se candidatavam a fornecer os componentes demandados pelo estaleiro.   
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Itens Potenciais Fornecedores 

Estrutura (caldeiraria leve, perfis soldados e 
chapas)  

T-MEC, CASA DAS PLACAS, METALMOR, 
COSIPA e USIMINAS 

Máquina e Acessórios   
CODISTIL, T-MEC, CASA DAS PLACAS, 
METALMOR, KRONORTE e DIMENSIONAL 

Aquecedor, Ar condicionado, Copa/cozinha  WICON, ARCLIMA, MAX GASES e EQUIP 
Ventiladores OASIS e AEROTEC 
Guindastes METALMOR 

Eletricidade 
METALMOR, ALMEC, CASA DAS PLACAS e T-
MEC 

Acessórios de casco e convés 
CODISTIL, DIMENSIONAL, KRONORTE,  
METALMOR, CASA DAS PLACAS e T-MEC 

Acabamento ARCLIMA, OASIS, WICON INOX e SBN 
Tratamento e pintura NORTON e SBN 

 
Quadro 5.1: Oportunidades de fornecimento ao EAS 

Fonte: Reunião no SIMMEPE – 6 de novembro de 2008 

Lembrando que todas as empresas que se candidataram na lista acima ficaram 

aguardando a lista de especificações dos produtos. Apartir dessa lista eles iam buscar 

parcerias para capacitação no SEBRAE, SENAI, etc, ou associação com empresas do sudeste. 

À medida que os itens eram apresentados, os empresários da platéia se manifestavam dizendo 

como poderiam fornecer o produto ou serviço.  

Outro fato apresentado é que poucas empresas do setor pernambucano estão inseridas 

no mercado mundial (importando ou exportando), produzindo em sua maioria para abastecer 

o próprio estado. Para os empresários, o setor precisa de financiamentos para modernização 

da produção (máquinas, equipamentos e tecnologia), programas de qualidade e capacitação 

gerencial para atenderem as novas demandas. Em termos quantitativos a metalmecanica tem 

avançado, mas em uma velocidade aquém do que exige o mercado, perdendo grandes 

oportunidades de negócios.   

Do lado do estaleiro, apesar deste ser abastecido quase exclusivamente por empresas 

de fora do Estado de Pernambuco, há grande interesse em parcerias com empresas locais, 

porém há exigências quanto à capacidade dos fornecedores. Uma delas, por exemplo, é a 

obtenção de certificação. Apenas duas empresas do SIMMEPE têm certificação ISO 9000. 

Isso mostra o quanto é necessário de esforço para capacitar as empresas do setor.  

Para atender as novas demandas pernambucanas, são necessários investimentos em 

qualificação da mão de obra e modernização da produção por parte dos empresários. O setor 

público poderá contribuir nos problemas de infraestrutura logística, financiamentos e redução 

da carga tributária.  
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6. CONCLUSÃO 

Para LIMA et al 2007, desde o ano 2000, a economia de Pernambuco, mesmo se 

defrontando com as limitações já expostas, vem apresentando um desempenho um pouco 

melhor em termos de crescimento relativo. Isso, comparando o crescimento estadual com o da 

economia brasileira, embora as taxas médias tenham ficado nos limites do crescimento 

raquítico observado no Brasil desde os anos 1980, ou seja, de 2,4% ao ano para Pernambuco e 

de 1,9% para o Brasil, no período 1999/2003. Esse melhor desempenho relativo relaciona-se, 

entre outros fatores, com a atração de alguns investimentos para o Complexo Industrial 

Portuário de Suape, com a expansão da fruticultura irrigada do entorno do município de 

Petrolina e com a expansão das atividades têxteis e de confecções do Pólo 

Caruaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe. Observou-se nos anos mais recentes uma 

recuperação da atividade álcool-açucareira e um expressivo incremento do turismo, embora 

localizado em Porto de Galinhas e em Recife e aquém do observado em outros Estados 

nordestinos. Alem disso, merecem destaque também em termos de crescimento no Estado à 

consolidação de atividades terciárias de comércio atacadista, de serviços de saúde e de 

informática, concentradas na Região Metropolitana de Recife. 

O complexo Suape vale destacar, tem tido um papel importante nos últimos anos para 

a economia de Pernambuco ao proporcionar certa recuperação do papel de entreposto 

comercial do Estado agora pelo lado das importações. Pela localização estratégica no 

Nordeste, Pernambuco tem se posicionado com vantagens para atrair investimentos em 

centrais de distribuição, por exemplo, afora o esforço de atrair para Suape projetos industriais 

com maiores conexões externas. Esse esforço tem tido o suporte de políticas estaduais de 

incentivos fiscais, na linha da chamada “guerra fiscal” que tem vigorado no Brasil já há algum 

tempo (LIMA et al 2007). 

A presença do Estaleiro Atlântico Sul no litoral do Estado de Pernambuco representa 

uma grande oportunidade de crescimento nos negócios de diferentes setores da economia 

local.  

Assim como outros ramos industriais, o metalmecanico sofreu oscilações de 

crescimento ao longo dos últimos cinqüenta anos, fusões, aquisições, falências, abertura de 

novos negócios, tudo isso ilustrou a história deste setor pernambucano. Atualmente é 

composto por um grupo de empresas diversificadas em produtos e serviços, desde alumínios 

até caldeiraria pesada.  
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Segundo depoimento dos próprios empresários durante os workshops realizados, apesar 

do esforço de alguns integrantes, o setor não possui uma união organizada (cooperação) entre 

seus membros, dificultando a articulação na busca por benefícios em face do poder público e 

até mesmo a troca de experiência entre os empresários para crescimento de todos.    

Poucas empresas do setor pernambucano estão inseridas no mercado mundial, 

produzindo em sua maioria para abastecer o próprio estado. 

Na opinião dos empresários, o setor precisa de financiamentos para modernização da 

produção (máquinas, equipamentos e tecnologia) para atenderem a novas demandas.  

A falta de capacitação da mão de obra, infraestrutura, carga tributária e encargos sociais 

são outros problemas presentes nas empresas deste segmento, levantados nas discussões.  

O conservadorismo e a gestão familiar das empresas também incorporam as 

dificuldades de aumento na competitividade do setor. 

Do lado do estaleiro, apesar deste ser abastecido quase exclusivamente por empresas de 

fora do Estado de Pernambuco, há grande interesse em parcerias com empresas locais, porém 

há exigências quanto à capacidade dos fornecedores. Uma delas, por exemplo, é a obtenção de 

certificação. Apenas duas empresas do SIMMEPE têm certificação ISO 9000.  

Como se observou durante a pesquisa, o setor metalmecanico pernambucano não tem 

capacidade para atender diretamente à demanda do EAS no curto prazo, pelas razões 

mostradas acima. Contudo, os empresários do setor, têm grandes interesse em se prepararem 

para suprir futuramente esse novo mercado inclusive em parcerias com empresas experientes 

do sudeste principalmente. 

Os agentes locais (empresas e instituições) podem reforçar sua capacidade competitiva 

por meio de ações conjuntas deliberadas, tais como compra de matérias primas, promoção de 

cursos de capacitação gerencial e formação profissional, criação de consórcios de exportação, 

contratação de serviços especializados, estabelecimento de centros tecnológicos de uso 

coletivo, cooperativas de crédito, entre outros. A conjugação das instituições diversas com as 

obtidas por ações conjuntas do setor resulta na chamada “eficiência coletiva”, principal 

determinante da capacidade competitiva das empresas locais (Schmitz e Nadvi, 1999). 

Torna-se necessária assim participação de outras instituições como SEBRAE, SENAI, 

SENAC, UFPE, UPE, etc., para a articulação e capacitação das empresas do setor tendo em 

vista a inserção deste na cadeia de suprimentos do EAS. 

Recomenda-se um programa de financiamento de longo prazo para as empresas do 

segmento estudado por parte do Banco do Nordeste do Brasil ou Banco Nacional de 
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Desenvolvimento Econômico e Social para aumentar a capacidade produtiva e inseri-las no 

mercado internacional. 

Este estudo limitou-se a situação do setor metalmecanico em um determinado momento 

histórico, podendo haver mudanças na situação estudada. Houve grande dificuldade em 

encontrar dados relativos à cadeia produtiva demandada pelo EAS por ser muito recente sua 

presença na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Referências Bibliográficas 

 55

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

AL-MUDIMIGH, A. S.; ZAIRI, M.; AHMED, A. M. Extending the concept of Supply Chain: 
The effective management of value chains. International Journal of Production 
Economics, 2004, v. 87, n. 3, p. 309 – 321. 
 
ANDERSON, V. L. Caminhos para a Melhoria da Produtividade. Centro de estudos em 
Gestão Naval. 2006. Disponível em www.forma-te.com/.../4782-melhoria-da-
produtividade.html. Acesso em 02 de julho de 2009. 

 
APICS. Strategic Management of Resources. Certification Review Course. Alexandria: 
APICS, 2001. 
 
ARAÚJO JR. . A Proteção à indústria automobilística na Europa e MERCOSUL. Revista de 
Economia Política. vol 18. nº 4.(72). 1998. Disponível em http://www.rep.org.br/pdf/72-
1.pdf. Acesso em 10 de maio de 2009. 

 
AREDES, S. Cresce o consumo brasileiro “per capita” de cobre. 2009. Disponível em: 
http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=79544. Acesso em 20 de maio de 2009. 
 
ASSIS, S.A.G. Implantação do Observatório Industrial em Pernambuco. In: 
Apresentação em reunião para planejamento do ODI em Pernambuco. Brasília, Fevereiro de 
2007. 

BALLOU, R.H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: planejamento, organização e 
logística empresarial. 5. ed. Tradução: Elias Pereira. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

 
BALLOU, R. H.; GILBERT, S. M.; MUKHERJEE, A. New Managerial Challenges from 
Supply Chain Opportunities. Industrial Marketing Management. 29, p.7-18, 2000. 
 
BALLOU, R. H.; GILBERT, S. M.; MUKHERJEE, A. New Managerial Challenges from 
Supply Chain Opportunities. Industrial Marketing Management. 29, p.7-18, 2000. 
 
BARBOZA, T. L. O Atual Cenário da Construção Naval Civil e Militar no Mundo, 
incluindo o Subcenário Brasileiro. 2006. Disponível em 
https://www.emgepron.mar.mil.br/artigos/cenario_construcao_naval.pdf. Acesso em 15 de 
maio de 2009. 

 
BARBOSA, F. A.; SACOMANO, J. B. As Redes de Negócios e as Cadeias de 
Suprimentos: Um Estudo de Caso para Compreensão Conceitual. 2001. Disponível em: 
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2001_TR76_0265.pdf. Acesso em 20 de junho 
de 2009. 
 
BARREIROS, F. A. M. Projeto de Investimento: uma Análise Estratégica a partir do 
conceito de Cadeia de Suprimentos. Universidade de São Paulo. 2004. Disponível em 
www.axiaconsulting.com.br/includes/Download.aspx?c. Acesso em 20 de junho de 2009. 
 
 
BARUSCO FILHO, P.J., Projetos de Investimentos Planejados para o Setor de Petróleo e 
Gás no Brasil. Apresentação in: Workshop: Os desafios para a indústria nacional frente às 



                                                                                                                                        Referências Bibliográficas 

 56

demandas do setor de Petróleo e Gás. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em 
http://www.prominp.com.br/objects/files/200807/ProjetosdeInvestimentos_PedroJosBarusco_
final.pdf. Acesso em 29 de abril de 2009 

BATISTA, M. Empresas locais podem ser fornecedoras do Estaleiro Atlântico Sul. O 
EAS prevê gastar R$ 595 milhões com compra de material e equipamentos para a construção 
de dez petroleiros do tipo Suezmax. 2008. Disponível em asn. 
interjornal.com.br/busca_pdf.kmf?. Acesso em 02 de julho de 2009. 

 
BATOCCHIO, A.; MONTEIRO, R. Enfoque em Sistemas de Transporte. O mundo da 
Usinagem. Sandvik Coromant do Brasil. 2004. Disponível em 
www.omundodausinagem.com.br/edicoes/2004/1/suprimentos.pdf. Acesso em 29 de 
dezembro de 2008. 
 
BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística Empresarial: O Processo de Integração da 
Cadeia de Suprimento. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2001. 
 

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; HELFERICH, O. K. Logistical Management: A 
Systems Integration of Physical Distribution, Manufacturing, Support and Materials 
Procurement. 3º Ed. New York: Macmillan, 1986. 
 
BRITO, J. H. F. Agricultura Irrigada no Vale do São Franscisco: Modernização e 
Expansão da Fruticultura Pólo Petrolina/PE e Juazeiro/BA. Monografia de 
Especialização em Logística. ESUDA. 2008. 

 
BRIZON, E. CHIAB, D. A. Proposta para a Implementação de Sistema de Gestão 
Integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho em Empresas de Pequeno 
e Médio Porte: Um Estudo de Caso da Indústria Metal-Mecânica. Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. 2005. Disponível em: www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/ebdchaib.pdf. 
Acesso em 27 de maio de 2009. 
 
CAMPOS, P. H. P. As Origens da Internacionalização das Empresas de Engenharia 
Brasileiras. 2008. Disponível em 
http://www.encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1208458213_ARQUIVO_Pedr
oHenriquePedreiraCampos.pdf. Acesso em 15 de maio de 2009. 
 
CASSIOLATO, J. E. & LASTRES, H.M.M. O foco em arranjos produtivos e inovativos 
locais de micro e pequenas empresas. In: Pequena Empresa: cooperação e desenvolvimento 
local. Org. LASTRES, H.M.M; CASSIOLATO, J.E.; MACIEL, M.L. Rio de janeiro:Relume 
Dumará, 2003. 

CEPLAN, in Pesquisa EMPRESAS&EMPRESÁRIOS Edição 10 – Documento preliminar 
para o Workshop Setorial de Metalmecânica. Recife, 2007. 

CHING, H. Y. Gestão de estoques a cadeia de logística integrada. São Paulo. Atlas. 1999. 
 
CHRISTMAS, I. Excess Capacity. Worldsteel News. 20: 2 p. 2005. 
 
CHRISTOPHER, M. Logística e Gerenciamento da cadeia de suprimentos. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2001. 



                                                                                                                                        Referências Bibliográficas 

 57

COOPER, M. C.; LAMBERT, D. M.; PAGH, J. D. Supply Chain Management: More Than a 
New Name for Logistics. International Journal of Logistics Management, 1997, v. 8, n. 1, 
p 1 – 13. 
 
COSTA, A. B.; COSTA, B. M. Cooperação e capital Social em Arranjos Produtivos 
Locais. Associação Nacional de Centros de Pós-graduação em Economia. ANPEC. 2005. 

 
COSTA, J. C. RODRIGUEZ, J. B.; LACERDA, W. J. A Gestão da Cadeia de Suprimentos: 
Teoria e Prática. XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção – Porto Alegre, RS, Brasil, 29 out 
a 01 de nov de 2005. ENEGEP 2005. ABEPRO p. 698. Disponível em: 
http://hermes.ucs.br/carvi/cent/dpei/odgracio/ensino/Gestao%20Estrategica%20Custos%20Un
isc%202005/Artigos/Artigos%20ENEGEP%202005/A%20gest%E3o%20da%20cadeia%20d
e%20suprimentos%20-%20teoria%20e%20pr%E1tica.pdf. Acesso em 12. junho.2009  
 
COUGHLAN, A. T.; ANDERSON E.; STERN, L. W.; EL-ANSARY, A. I. Canais de 
Marketing e Distribuição. 6º Ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
 
CHRISTMAS, I. Excess Capacity. Worldsteel News. 20:2p. 2005. 
 
DIEESE. Política industrial no Brasil: O que é a nova política industrial. Nota técnica nº 11. 
Dezembro de 2005. 
 
DORNIER, P; ERNEST, R.; FENDER, M.; KOUVELIS, P. Logística e Operações Globais: 
textos e casos. Tradução: Arthur Itagaki Utiyama. São Paulo: Atlas, 2000. 

 
DUBOIS A.; HULTHÉN, K.; PEDERSEN A. Supply Chains and interdependence: a 
theoretical analysis. Journal of Purchasing & Supply Management, v. 10. 2004. v. 10, p. 3 
– 9. 
 
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL, Características principais do Estaleiro, disponível em 
www.estaleiroatlanticosul.com.br. Acesso em 29 de abril de 2009. 

FA, B., JB, S. As Redes de Negócios e as Cadeias de Suprimentos: Um Estudo de Caso 
para Compreensão Conceitual. XXI Encontro Nacional de Engenharia de Produção: 
ENEGEP. 2001.  
 
FAVARIN, J., ANDERSON, V., AMARANTE, R., FURTADO, J. e PINTO, M. Projeto: 
Implantação e Consolidação de Laboratório de Gestão de Operações e da Cadeia de 
Suprimentos da Indústria de Construção Naval. Documento: estratégia para a navipeças 
brasileira. Outubro de 2008. 
 
FELDMANN, M.; MÜLLER, S. An incentive scheme for true information providing in 
Supply Chains. Omega, 31, 63-73, 2003. 
 
FERRAZ, J. C.; LEÃO, I.; SANTOS, L. R. C.; PORTELA, L. M. Cadeia: Indústria Naval. In 
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DE CADEIAS INTEGRADAS NO BRASIL: impactos 
das zonas de livre comércio.  Nota Técnica Final, Campinas - SP, Agosto de 2002. 
Universidade Estadual de Campinas. 2002. Disponível em: 
http://www2.desenvolvimento.gov.br/arquivo/sdp/proAcao/forCompetitividade/impZonLivC
omercio/24navalCompleto.pdf. Acesso em 03 de maio de 2009.   
 



                                                                                                                                        Referências Bibliográficas 

 58

FIEPE – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 
CONDEPE, FIDEM. Números da indústria de transformação em Pernambuco. 
Disponível em www.fiepe.org.br, acesso em 05 de abril de 2009. 

FIEPE. Indicadores Industriais. 2008. 
www.fiepe.org.br/fiepe/gw_download.php?arquivo_id=1109. Acesso em 24 de maio de 2009. 
 
FELDMANN, Martin; MÜLLER, Stephanie. An incentive scheme for true information 
providing in Supply Chains. Omega, 31, 63-73, 2003. 
 
FURTADO, J. O Comportamento Inovador das Empresas Industriais no Brasil. 
Seminário Especial. Mini-Fórum em homenagem aos 40 anos do IPEA. Rio de Janeiro. 2004. 
Disponível em: http://www.iea.usp.br/iea/inovatecno/comportinovador.pdf. Acesso em maio 
15 de junho de 2009. 
 
GIL, Antônio C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
 
GOMES, C.; AIDAR, O.; VIDEIRA, R. Fusões, Aquisições e Lucratividade: Uma Análise 
do Setor Siderúrgico Brasileiro. 2006. Disponível em: 
http://www.anpec.org.br/encontro2006/artigos/A06A017.pdf. Acesso em 13 de maio de 2009. 

 
GOMES, C. F. S.; RIBEIRO, P. C. C. Gestão da cadeia de suprimentos integrada à 
tecnologia da informação. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 

GRASSI, R. A. Política industrial e compromissos críveis: uma proposta de análise e de 
ação governamental. Rev. Econ. Polit. [online]. 2008, vol.28, n.4, pp. 678-697. ISSN 0101-
3157. 

 
GUNASEKARAN, A. PANTEL, C. MCGAUGHEY, R. E. A framework for supply chain 
performance measurement. International Journal or Production Economics. 87, p.333-
347, 2004. 
 
HALE, Bernard. Logistics Perspectives for the New Millennium. Journal of Business 
Logistics, 1999, v. 20, n. 1, p 5- 9. 
 
HARLAND, C. Supply Chain Management: Relationships, Chains and Networks. British 
Journal of Management, 1996, v. 7, Special Issue, p. 63 – 80. 
 
IBGE, PESQUISA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – PINTEC. Análise regional de 
dispêndios inovativos – setor metal-mecânico. Disponível em www.ibge.gov.br, acesso em 
19 de janeiro de 2009. 

IBGE, PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL – PIM PF. Produção física no Brasil em 2008. 
Disponível em www.ibge.gov.br, acesso em 04 de abril de 2009. 

IISI. World Steel in Figures. Brussels, Belgium: International Iron and Steel Institute, IISI 
2005. 
 
INTG (Instituto da Gestão) e TGI (Consultoria em Gestão).  Pesquisa 
EMPRESAS&EMPRESÁRIOS Edição 10 – Documento preliminar para o Workshop 
Setorial de Metalmecânica. Recife, 2007. 



                                                                                                                                        Referências Bibliográficas 

 59

 

JAGER, B.; MINNIE, C.; JAGER, J.; WELGEMOED, M.; BESSANT, J.; FRANCIS, D. 
Enabling continuous improvement: a case study of implementation. Journal of 
Manufacturing technology Management. V. 15, n. 4, p. 315-324, 2004. 
 
KHERLE, Luiz. O Segmento eletro metal-mecânico da Indústria pernambucana. 
Relatório integrante do projeto Economia de Pernambuco: Uma contribuição para o futuro. 
Governo do Estado de Pernambuco, secretaria de Planejamento SEPLAN. Recife, 2006. 

KHERLE, L. Grandes Projetos e Estratégias de Grandes Grupos Econômicos em 
Pernambuco. 2006. Disponível em: 
200.238.107.167/c/document.../get_file?...Grandes_Projetos. Acesso em 28 de maio de 2009. 
 

LAMBERT, D. M.; POHLEN, T. L. Supply Chain Metrics. The International Journal of 
Logistics Management. n. 1, v. 12, p. 1-19, 2001.v. 29, p. 65 – 83. 
 
LAMBERT, Douglas M.; COOPER, Martha C.; PAGH, Janus D. Supply Chain Management: 
Implementation Issues and Research Opportunities. International Journal of Logistics 
Management, 1998, v. 9, n. 2, p. 1 – 19. 
 
LAPLANE, M.; SARTI, F. Prometeu Acorrentado: O Brasil na Indústria Mundial no início 
do século XXI. Política Econômica em Foco. n. 7. nov.2005/abr. 2006. 2006. Disponível em: 
www.eco.unicamp.br/asp-scripts/boletim.../secao_ix_mariano.pdf. Acesso em 26 de junho de 
2009. 
 
LIMA, A. C. C.; LIMA, J. P. R. Indústrias de Transformação e Extrativa Mineral no 
Nordeste: Desempenho e Tendências pós 1990. 2005. Texto par a Discussão 485, Recife: 
PIMES/UFPE. 

 
LIMA, J. P. R.; SICSÚ, A. B.; PADILHA, M. F. F. G. Economia de Pernambuco: 
Transformações Recentes e Perspectivas no Contexto Regional Globalizado. Revista 
Econômica do Nordeste, v. 38, p. 525-541, 2007. 

 
LOURES, R. C. R. Aprofundar a Política Industrial Brasileira. 2007. Disponível em 
http://www2.desenvolvimento.gov.br/arquivo/publicacoes/sti/indBraOpoDesafios/coleta 
nea/Tendenciastecnologicas/Texto8-RodrigoLoures.pdf. Acesso em 23 de maio de 2009. 

 
MANNING, Peter K. Metaphors of the field: varieties of organizational discourse, In 
Administrative Science Quarterly, vol. 24, n° 4, December 1979, p. 660-671. 

MDIC – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E DO COMERCIO 
EXTERIOR. Anuário Estatístico da Indústria. Disponível em www.mdic.gov.br/secex/sdp. 
Acesso em 12 de abril de 2009. 

MDIC – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E DO COMERCIO 
EXTERIOR. Balança comercial no Brasil – relatórios setoriais. Disponível em 
www.mdic.gov.br/secex/sdp. Acesso em 12 de abril de 2009. 



                                                                                                                                        Referências Bibliográficas 

 60

MENTZER, J. T.; DeWITT, W.; KEEBLER, J. S.; MIN, S.; NIX, N. W.; SMITH, C. D.; 
ZACHARIA, Z. G. Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, v. 
22, n. 2, p. 1-25, 2001. 
 
MORGAN, C. Supply network performance measurement: future challenges? The 
International Journal of Logistics Management, v. 18, n. 2, p. 255-273, 2007. 
 
MTE – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PESQUISA INDUSTRIAL 
MENSAL DE EMPREGO E SALÁRIO - PIMES. Estatísticas de trabalho e emprego no 
Brasil – análise setorial, setor metal-mecânico na região nordeste. Disponível em 
www.mte.gov.br, acesso em 09 de abril de 2009. 

NAJBERG, S.; PUGA, F.P. Condomínio Industrial: O Caso do Complexo Ford Nordeste. 
2003. Disponível em 
http://www2.desenvolvimento.gov.br/arquivo/sti/publicacoes/futAmaDilOportunidades/futInd
ustria_2_09.pdf. Acesso em 17 de maio de 2009. 
 
NEVES, J. L. Pesquisa qualitativa – características, usos e possibilidades. In: 
CADERNOS DE PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO. SÃO PAULO. V.1.  2° SEM./1996  

NEW, S. J. The Scope of Supply Chain Management Research. Supply Chain Management: 
An International Journal, 1997, v. 2, n. 1, p 15 – 22. 
 
NEW, S. J.; PAYNE, P. Research frameworks in logistics: three models, seven dinners and a 
survey. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 1995, v. 
25, n. 10, p. 60 – 77. 
 
OLIVEIRA, C. F. Um Estudo Comparado de Competitividade em Empresas do Setor 
Metal Mecânico do Vale do Rio dos Sinos. Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 2007. 
Disponível em: http://bdtd.unisinos.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=564. Acesso em 
13 de maio de 2009. 

 
OLIVEIRA, E. L. A Utilização da Controladoria para o Gerenciamento de Pequena 
Empresa do Setor Metal-Mecânico do Médio Vale do Itajaí. 2005. Disponível em 
http://www.assevim.edu.br/agathos/2edicao/edison.pdf. Acesso em 09 de maio de 2009. 

 
OLIVEIRA, H. S. A Divisão Inter-regional do Trabalho Brasileiro nos anos 90. 
Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Economia. 2003. Disponível em 
http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000294478. Acesso em 10 de maio de 2009. 
 

PEREZ, N. Plataforma P-52 deixa estaleiro rumo à Bacia de Campos. 2009. Revista Fator 
Brasil. Disponível em: 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/imagens/fotos/p_52&imgrefurl=http://blogdofavre.ig.co
m.br/tag/estaleiros/&usg. Acesso em 26 de maio de 2009. 

 
PIANNA, A. O Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Industrial recente da Índia: 
Origens, Causas e Perspectivas. Universidade Estadual Paulista. 2007. Disponível em: 
geein.fclar.unesp.br/producao2/.../180108Monografia_Anelise.pdf. Acesso em 10 de maio de 
2009. 

 



                                                                                                                                        Referências Bibliográficas 

 61

PINTO, M. A. M. A Qualificação de Fornecedores Locais para o Estaleiro Atlântico Sul. 
Universidade Federal de Pernambuco. UFPE. 2007. Disponível em 
www.fontem.com/documentos/descargar/169.html. Acesso em 03 de julho de 2009. 

 
PINTO, M. M. O.; COLIN, E. C.; STUPELLO, B.; GALLARDO, A. P.; BARROS, T. 
Estimativa da Capacidade da Indústria Naval Mundial considerando Produtividade e 
Estrutura de Ativos. 2007. Disponível em: 
http://www.veraxc.com/navalArtigos/capacidade_industria_naval.pdf. Acesso em 29 de maio 
de 2009. 
 
POIRIER, C. C. Administración de cadenas de aprovisionamento. Cómo construir una 
ventaja competitiva sostenida. México: Oxford University Press, 2001. 
 
ROCHA, A. Indústria Naval Brasileira. 2007. Disponível em 
http://www.sinaval.org.br/docs/Sinaval-Cenario-2007.pdf. Acesso em 10 de junho de 2009. 

 
RODRIGUES, F. F. Estratégias da Indústria Siderúrgica Brasileira diante do Impacto do 
“Fator China”. 2007. Disponível em 
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/13710/1/disserta%C3%A7%C3%A3o_Felipe
_Rodrigues_vers%C3%A3o_final.pdf. Acesso em 20 de maio de 2009. 

 
SABBATINI, R.; BARBIERI, M.; RUAS, J. A.; SARTI, F. Benchmarks e Melhores Práticas: 
Lições das Cadeias Automobilística e Aeronáutica. Gestão de Operações e da Cadeia de 
Suprimentos da Indústria de Construção Naval. 2007.  

 
SANDES, G. A Reconstrução da Indústria Naval. Revista Cais do Porto. Ano II. Nº 05. 
2008. 

 
SANTA EULALIA, L. A. de; BREMER, C.F.; PIRES, S.R.I. Outsourcing Estratégico 
como prática essencial para uma efetiva Supply Chain Management In: Anais XX. 
ENEGEP, 2000. 

 
SANTIN, M. F. C. L. A Evolução Recente da Indústria Metalmecânica do Rio Grande do 
Sul, 2001/2005. 2007. Disponível em: www.fee.tche.br/3eeg/Artigos/m11t01.pdf. Acesso em 
26 de maio de 2009. 

 
SANTOS, M.; CARVALHO, E. L. M.; MACHADO, M. F.; PICCININI, M. S. A Indústria 
Brasileira de Máquinas-Ferramenta. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 81-100, set. 
2007. Disponível em http://www.bndes.gov.br/conhecimento/bnset/set2604.pdf. Acesso em 
23 de maio de 2009. 
 
SCHMITZ, H. Aglomerações Produtivas Locais e Cadeias de Valor: como a organização 
das relações entre empresas influencia o aprimoramento produtivo, in LASTRES, 
CASSIOLATO, ARROIO, 2005. 

SEBRAE, O Setor Metal-mecânico no Brasil. Disponível em: www.sebrae.org, acesso em 
12 de abril de 2009. 

SEVERO, E. A.; OLEA, P. M.; MILAN, G. S.; DORION,E. Produção Mais Limpa: O Caso 
do Arranjo Produtivo Local Metal-Mecânico Automotivo da Serra Gaúcha. 2009. 
Disponível em 



                                                                                                                                        Referências Bibliográficas 

 62

http://www.advancesincleanerproduction.net/second/files/sessoes/5b/5/E.%20A.%20Severo%
20-%20Resumo%20Exp.pdf. Acesso em 14 de maio de 2009. 

 
SCHREIDER, E.; FERNANDES, R. A. Um Perfil do Setor Metal-Mecânico no Município 
de Joaçaba. 2007. Disponível em 
http://www.unoescjba.edu.br/extensao/eventos/enepo/trabalhos/metal_mecanico.pdf. Acesso 
em 22 de maio de 2009. 

 
SICSÚ, A. B.; LIMA, J. P. R. Cadeias Produtivas, Cadeias do Conhecimento e Demandas 
Tecnológicas no Nordeste: Análise de Potencialidades e de Estrangulamentos. 2002. 
Disponível em http://race.nuca.ie.ufrj.br/PaperArquivo/asicsu1.pdf. Acesso em 26 de maio de 
2009. 

 
SIMMEPE. O Setor Eletro-metal-mecânico no Estado de Pernambuco: Evolução. Ano 
VIII - Setembro-Outubro / 2004. Disponível em: 
http://www.simmepe.org.br/informa/arquivo/set-out-2004/boletim_set_out_2.html. Acesso 
em 26 de maio de 2009. 

 
SIMMEPE. História do setor metal-mecânico em Pernambuco. Disponível em 
www.simmepe.org.br/historia/historia.htm. Acesso em 19 de janeiro de 2009. 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R.  Administração da Produção. 2. ed. São 
Paulo: Editora Atlas. 2002. 
 
STUPELLO, B.; ANDERSON, V. L.; PINTO, M. M. O. Definição da Estrutura Analítica 
de Produto de um Navio SUEZMAX em função dos ativos disponíveis no Estaleiro. 
2008. Disponível em: 
http://www.gestaonaval.org.br/arquivos/documentos/Ind%20Naval%20-
%20Gest%C3%A3o/CEGN%20-
%20Defini%C3%A7%C3%A3o%20da%20estrutura%20anal%C3%ADtica%20de%20produt
o%20de%20um%20navio%20suezmax%20em%20fun%C3%A7%C3%A3o%20dos%20ativo
s%20dispon%C3%ADveis%20no%20estaleiro.pdf. Acesso em 20 de abril de 2009. 
 
TAN, K. C. A framework of Supply Chain Management Literature. European Journal of 
Purchasing & Supply Management, 2001, v. 7, p. 39 – 48. 
 
WEHRFRITZ, G. Second Thoughts: China's too-hot economy is prompting firms to look 
elsewhere to invest. Newsweek International. CXLVI: 32-36 p. 2005. 
 
XAVIER, S.S. Medição de Desempenho da Cadeia de Suprimentos: Um Estudo de Caso 
em uma Empresa Fornecedora do Setor Elétrico. 2008. Disponível em: 
www.ppg.unifei.edu.br/pro/.../Sandra%20Xavier%20pdf.pdf. Acesso em 15 de maio de 2009. 
 


