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RESUMO 
 

CUNHA, M. S. A Indústria de construção naval: uma abordagem estratégica. 2006. 
221 f. Dissertação de Mestrado. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

 
 

A abordagem estratégica de uma indústria é fundamentada no conhecimento dos 
mecanismos que regulam a competição dentro da mesma. As empresas participantes 
de qualquer indústria, de forma racional ou não, procuram um posicionamento favorável 
em relação aos seus concorrentes, de forma  usufruir vantagens competitivas que se 
traduzam em rentabilidades superiores. Portanto, torna-se necessária a formulação de 
uma estratégia que é um caminho viável que conduzirá uma empresa a este 
posicionamento. As empresas da indústria naval competem entre si pelas encomendas 
dos armadores. Estes por sua vez tentam impor o seu poder de barganha exigindo 
menores preços e padrões de qualidade superiores. Na outra extremidade encontram-
se os fornecedores que procuram capitalizar para si uma parcela do valor gerado pela 
indústria nos preços dos insumos fornecidos. Em meio a essas pressões, o ambiente 
competitivo do setor sofre a permanente ameaça da chegada de novos concorrentes, 
dispostos a lutar por uma fatia do mercado; sem dizer a possibilidade de embate com 
produtos ou serviços substitutos com desempenho equivalente. A arena desta 
competição é internacional, pois a construção naval é uma indústria global, ou seja, a 
posição estratégia de um estaleiro em um país é fortemente influenciada pela sua 
posição competitiva em outros países. Além disso, cabe ressaltar que além deste 
escopo global de competição, o seu ambiente econômico é estruturalmente cíclico, 
altamente influenciado pelos ciclos de desenvolvimento da economia mundial. No 
momento presente a indústria vive um momento de euforia, com preços aquecidos e 
carteiras de encomendas que garantem produção para mais de três anos para os 
principais construtores mundiais. É nesse momento de otimismo que a TRANSPETRO, 
a companhia de navegação da Petrobrás, lança um ousado programa para renovação e 
ampliação de sua frota de petroleiros, colocando uma licitação para a construção de 42 
navios em estaleiros nacionais, com o objetivo subsidiário de estimular a revitalização 
da indústria naval brasileira. O fato é que o fracasso dos planos de construção naval 
(PCN) ao final da década de 70 ainda está na memória nacional. A indústria brasileira 
após alcançar a vice-liderança mundial assistiu o seu próprio colapso em meio à 
recessão mundial provocada pelas crises do petróleo em 1973 e 1979. Martin Stopford, 
diretor-presidente da Clarkson Research, afirma que o atual momento da indústria é 
uma espécie de “super ciclo”, porém não há indícios que esteja surgindo um novo 
paradigma. Embora a indústria esteja em um patamar sem precedentes ela deverá 
experimentar a seguir períodos de desaquecimento. Pensar em estratégia para 
concorrer na indústria naval é pensar no longo prazo, ou seja, como diz o Professor 
Stopford: é necessário olhar além dos ciclos. 
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ABSTRACT 
 

The strategic approach of any industry is grounded on the knowledge of the 
mechanisms which regulate the competition within this industry. The players, based on 
reason or not, try to achieve an advantageous position relative to the others, so as to 
take competitive advantages, which implies in superior profits. Therefore, it is necessary 
to formulate a strategy, a viable way which will lead a company to this position. The 
companies within the shipbuilding industry compete for the orders from the shipowners. 
These shipowners try to bargain so as to get lower prices and higher quality. On the 
other corner, we have the suppliers trying to capitalize upon the shipbuilders so as to 
improve their profits for the sale of the equipments and industrialized materials. Within 
this competitive environment there is another threaten, the arrival of new comers, ready 
to try to get a piece of the market. There is also the possibility to confront to new 
products or services with an equivalent performance. This competition takes place in an 
international arena, in other words the strategic position of a shipbuilder in a particular 
country is strongly affected for its competitive position in other countries. Furthermore, it 
is relevant the fact that besides the global scope of the competition, the economical 
environment of the industry is structurally cyclic, highly influenced by the waves of global 
economy. At the moment, the shipbuilding industry is in a good situation with prices and 
orders backlogs which guarantee production for more than three years to the greatest 
world shipbuilders. It is in this moment of great optimism that TRANPETRO, the 
PETROBRÁS shipping company, launches an audacious program to renew and expand 
its tanker fleet, presenting a bid to order 42 tankers in national shipyards, with the side 
effect of stimulating the revitalization of the Brazilian shipbuilding industry. The point is: 
the failure of two Naval Construction Plans (PCN), at the end of seventies, is still in 
mind. The Brazilian Shipbuilding Industry reached the second place in world just before 
to assist its own collapse in the middle of a world recession, caused by the crude oil 
crisis in 1973 and 1979. Martin Stopford, chairman of Clarkson Research, affirms that 
the current moment is a kind of “super cycle”, but there is no evidence of a new 
paradigm. Although the industry is in a level without precedents, this period will be 
followed by a through. Thinking in strategy to compete in shipping industry means 
thinking in long terms, or, as Professor Stopford says: it is necessary to look beyond the 
cycles. 
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1 Introdução 

1.1 Considerações Iniciais 
 

Atualmente, no cenário econômico nacional observa-se um ensaio da recuperação 

da Indústria de Construção Naval.  Este movimento é motivado principalmente pelos 

contratos da indústria do petróleo e pelo discurso político do Governo Federal, o qual 

aponta para a necessidade de recuperação do setor, uma vez que esta indústria tem 

potencial significativo de geração de empregos. 

Desde o seu declínio, após o apogeu em 1982, quando o Brasil ocupou o segundo 

lugar dentre os construtores mundiais, posicionando-se atrás apenas do Japão 

(TELLES, 2001), o setor de Construção Naval nunca vivenciou uma oportunidade 

concreta de recuperação. Esta visão otimista é fundamentada na conjunção dos 

seguintes fatos: o aquecimento do mercado interno pela demanda do setor petroleiro 

por equipamentos offshore  e embarcações; a perspectiva positiva de crescimento da 

navegação de cabotagem1; e o aquecimento mundial da construção naval (FERRAZ et 

al.,2002). 

Quanto ao último fato, observa-se que as carteiras de obras dos principais 

construtores mundiais, localizados no Japão, na Coréia do Sul, na China e em alguns 

países da Europa, estão repletas de encomendas com prazos de início de construção e 

de entrega bastante dilatados (BRS, 2006a). Tal fenômeno é conseqüência do cenário 

econômico internacional aquecido, o qual tem exercido pressão sobre a demanda por 

                                            
1 Ver apêndice B 
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transporte marítimo de carga e o conseqüente aumento da colocação de pedidos junto 

aos estaleiros (STOPFORD, 2004a). 

No cenário doméstico a Petrobrás Transporte S.A. (TRANSPETRO), subsidiária 

da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), cuja missão é o transporte e a 

armazenagem de petróleo e seus derivados, álcool e gás, no ano de 2004 lançou as 

bases de um programa intitulado Programa de Modernização e Expansão da Frota 

(PROMEF). 

 De acordo com o divulgado pela TRANSPETRO2, o PROMEF além de atender às 

necessidades de renovação e de ampliação da capacidade da sua frota, a FRONAPE3, 

tem como objetivo subsidiário fomentar a recuperação da capacidade de construção de 

navios de grande porte da indústria naval brasileira. Para este fim, o programa parte da 

premissa de que as licitações decorrentes, embora de caráter internacional, estipulem 

que as embarcações encomendadas sejam construídas no Brasil em estaleiros capazes 

de competir internacionalmente. Ainda está previsto um índice de nacionalização de 

65% dos componentes e serviços contratados. 

O programa prevê a construção de 42 navios, sendo 26 na primeira fase e 16 em 

fase posterior. Na primeira fase, cuja licitação encontra-se em sua etapa final, os navios 

foram divididos por categoria em cinco lotes: dez navios SUEZMAX; cinco navios 

AFRAMAX; quatro navios PANAMAX; quatro navios PRODUTOS e três navios GLP4. A 

estimativa de investimentos é de US$ 1,3 bilhão, com possibilidade de financiamento 

pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM), gerenciado pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

                                            
2 http://www.transpetro.com.br 
3 Frota Nacional de Petroleiros. 
4 A classificação de navios por tipos será tratada com maiores detalhes em seções posteriores. 



15 

Após longo processo, os concorrentes, constituídos em sua maioria por 

consórcios entre empresas nacionais e estrangeiras, encontram-se qualificados do 

ponto de vista técnico e preparam-se para disputar, os lotes da primeira fase5. 

Na palestra proferida na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 

agosto de 2005, o Presidente da TRANSPETRO afirmou que o programa garantirá uma 

demanda em escala suficiente para justificar investimentos em tecnologia e 

modernização por parte dos estaleiros. Acredita-se que as eventuais defasagens 

tecnológicas podem ser sanadas por meio das associações com os construtores 

internacionais líderes do mercado e pelo esforço de pesquisa e desenvolvimento das 

instituições acadêmicas e científicas nacionais. 

 A TRANSPETRO ainda admite que existem alguns gargalos a serem resolvidos, 

como o treinamento e a qualificação de mão-de-obra em número suficiente para 

atender ao programa, assim como o problema do preço do aço6. Embora o Brasil seja 

um dos maiores produtores mundiais de aço, o produto é fornecido aos construtores 

nacionais com preço maior do que o praticado no exterior7. 

Considerando que a indústria de construção naval, pela sua natureza, atua em um 

mercado internacional e o Brasil apresentando-se como novo entrante desta indústria, 

naturalmente surgem as seguintes perguntas: 

• Do ponto de vista estratégico, como os estaleiros nacionais, resultantes do 

programa de modernização da TRANSPETRO, devem se posicionar no 

mercado internacional de forma competitiva? 

                                            
5 Jornal da TRANSPETRO, no 59 de janeiro de 2006 
6 http://www.sectma.pe.gov.br/apresentaca_transpetro.pdf  (acesso em 17/06/2006) 
7 Jornal o Globo de 14/03/2006. 
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• Que vantagens competitivas os estaleiros nacionais poderiam desenvolver 

e sustentar para competir internacionalmente? 

• Qual o potencial decorrente desta vantagem competitiva para conquistar e 

garantir fatias do mercado internacional? 

• Estas fatias de mercado terão capacidade de gerar riqueza para assegurar 

a sobrevivência, crescimento e desenvolvimento a longo prazo da indústria 

nacional? 

 

1.2 Objetivos do Trabalho 
 

O presente trabalho tem como objetivo propor uma possível estratégia para 

posicionar adequadamente os estaleiros nacionais no mercado internacional. 

 Esta estratégia deve criar condições favoráveis ao desenvolvimento e 

crescimento da indústria no Brasil estabelecendo um perfil competitivo, que garanta a 

sustentabilidade desta atividade econômica e industrial no país. 

Uma vez que a missão da indústria de construção naval é prover os meios 

necessários para que os armadores possam oferecer ao mercado capacidade de 

transporte marítimo, fica patente uma ligação clara entre o mercado de construção 

naval e o mercado de transporte marítimo. Portanto, o trabalho abordará a questão das 

encomendas por parte dos armadores nacionais como elemento indutor do 

desenvolvimento da indústria de construção naval (STOPFORD, 1997). 
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1.3 Caracterização do problema e Justificativa 
 

A construção naval é um setor importante para a economia brasileira. Além de 
gerar empregos e poder influir para redução dos gastos com fretes e 
afretamentos – hoje em patamar bastante elevado -, a presença de estaleiros 
fomenta a formação de um tecido industrial rico e diversificado, incentivando o 
crescimento de outros setores provendo para o país as condições para a 
produção dos navios necessários para a garantia das exportações e importações 
necessárias.  SERRA (2004, p. 14). 
 

São bem conhecidos os benefícios gerados; portanto a aspiração da indústria 

nacional é legítima. 

 Desenvolver e consolidar uma indústria nacional com estaleiros capacitados a 

executarem, de forma competitiva, projetos de construção de navios mercante de 

grande porte, possibilita o país colher os frutos do desenvolvimento dessa cadeia 

produtiva. Contudo deve ser considerado que o cenário econômico atual é muito 

diverso daquele vivenciado na fase dos Planos de Construção Naval (PCN) na década 

de 70 (TELLES, 2001). 

 A globalização da economia, ainda em seus primórdios naquela década, 

atualmente é uma realidade, ou seja, tornou-se fator inexorável em qualquer análise 

econômica. 

 Os mecanismos de proteção governamental, dentre eles os subsídios, tornaram-

se obsoletos ou estão sendo questionados em favor de uma economia de mercado em 

meio a um complexo sistema internacional de financiamento, o qual busca a melhor 

remuneração para o capital. 

De acordo com Porter (2004, p.286) uma indústria global é aquela em que as 

posições estratégicas dos concorrentes em importantes mercados nacionais ou 

geográficos são fundamentalmente afetadas pelas suas posições globais. O mesmo 

autor afirma que a indústria de construção naval tem esse caráter global (PORTER, 
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1986, p.19), pois a posição competitiva de um estaleiro em um país é significativamente 

afetada pelo seu posicionamento em outros países (CHO; PORTER, 1986, p. 541). 

 Como conseqüência desta natureza global da indústria em foco, a história 

testemunha constante mudança de sede dos líderes de mercado ocorridas ao longo do 

tempo (CHO e PORTER, 1986). 

 Ao final do século XIX os estaleiros sediados no Reino Unido eram responsáveis 

pela produção de 80% da tonelagem bruta8. Entretanto, após a Segunda Guerra 

Mundial os estaleiros sediados em alguns países da Europa Ocidental e alguns na 

Escandinávia assumiram a liderança do mercado. Já em 1965 os estaleiros japoneses 

figuravam como líderes do mercado com 50% da produção mundial. Ainda na década 

de 80 os estaleiros sul coreanos desafiaram a hegemonia japonesa. Atualmente a 

liderança está sendo exercida por estaleiros japoneses e sul coreanos, com a China 

figurando como país emergente no mercado (CHO; PORTER, 1986, p. 539; 

STOPFORD, 1997, p. 458 e FADDA, p.4, 2004). 

Deve ser observado que a atividade de construção naval em última instância é 

financiada pelo mercado de frete (STOPFORD, 1997). Em uma visão simplificada, os 

estaleiros produzem navios sob encomenda dos armadores, os quais colocam os seus 

pedidos de acordo com a atratividade do mercado que reflete as cotações do frete, cujo 

valor, por sua vez, expressa o estado de equilíbrio entre a oferta e a procura por 

transporte marítimo. 

 Por outro lado, o mercado de frete é altamente volátil em conseqüência dos ciclos 

econômicos e das instabilidades econômicas e políticas do cenário internacional. Esta 

                                            
8 Versão para o português do termo Gross Tonnage de acordo com o dicionário Termos Náuticos – Vol. 1 
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volatilidade é também explicada pelas decisões, muitas delas carentes de 

racionalidade, e comportamento dos principais atores9 (STOPFORD, 1997). 

  Por estas razões, a industria de construção naval experimenta picos de 

prosperidade e longos períodos de recessão, como reflexo das oscilações do mercado 

de frete (STOPFORD, 1997). 

A percepção trazida pela análise acima, embora superficial, é que a indústria de 

construção naval atua em ambiente sujeito a mudanças constantes e acentuadas, no 

qual os períodos de aquecimento contrastam com períodos de estagnação. 

 Um entendimento aprofundado da dinâmica deste ambiente é primordial para a 

formulação de uma estratégia para levar a indústria de construção naval brasileira a 

uma posição competitiva no mercado internacional. 

Na opinião de Serra (2004) não é possível resgatar para o setor a dimensão 

atingida na década de 70. Ainda de acordo com o mesmo autor, no entanto, além da 

demanda do segmento offshore e dos nichos existentes no mercado internacional, há 

espaços a serem ocupados na navegação em águas interiores, na cabotagem e na 

pesca. 

 É também interessante considerar que o setor de defesa pode se tornar um nicho 

atraente tendo em vista a aspiração do Estado Brasileiro por uma representação 

permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), 

bem como necessidade de equipar a Marinha do Brasil com os meios necessários ao 

cumprimento de sua missão constitucional.  

 

                                            
9 Armadores, banqueiros, transportadores, companhias de navegação, governos, etc. 
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1.4 Metodologia 
 
 Para consecução deste trabalho será buscado o entendimento da dinâmica da 

atuação desta atividade industrial, a construção naval, em seu contexto econômico e 

industrial, procurando identificar as forças competitivas, as quais a estratégia deve 

apresentar resposta satisfatória.  

Inicialmente, com base em Porter (1989 e 2004), será feita uma revisão dos 

conceitos básicos ligados à estratégia competitiva e vantagem competitiva. 

No sentido de aprofundar e consolidar o entendimento dos princípios postulados 

pelo citado autor será feita uma revisão de alguns textos constantes em Porter (1999). 

Outros autores serão citados à medida que forem necessários para ampliar ou trazer 

esclarecimentos sobre alguns pontos específicos. 

Para um entendimento de como estratégia, ambiente institucional e sistemas 

produtivos se relacionam, será feita uma breve revisão de Boyer e Freyssenet (2002). 

O desenvolvimento do trabalho consistirá no aprofundamento da análise estrutural 

da indústria de construção naval realizada por Cho e Porter (1986, pp. 540-567) 

utilizando a abordagem econômica desenvolvida por Stopford (1997), levando-se em 

consideração alguns aspectos abordados por Boyer e Freyssenet (2002). 

O posicionamento estratégico dos líderes mundiais do mercado de construção 

naval será evidenciado por meio do mapeamento e análise de dados e informações 

divulgadas por diversas instituições internacionais dedicadas à pesquisa do setor, que 

serão citadas ao longo do desenvolvimento do trabalho. 
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Para elucidar as questões envolvendo a dinâmica econômica e comercial do setor 

de transportes marítimos, foi realizada uma entrevista10 com o Engenheiro Naval 

Cláudio Décourt, Vice-Presidente do SYNDARMA (Sindicato Nacional das Empresas de 

Navegação Marítima). 

 Cabe ressaltar que neste trabalho as estatísticas de base econômica e industrial 

sobre as atividades de transporte marítimo e de construção naval no mundo serão 

abordadas, na maioria das vezes, por países e regiões do globo. Isto é justificado pelo 

fato de que os dados e informações apresentadas pelas principais publicações 

especializadas, e dedicadas ao estudo do setor, são segregados por países, regiões e 

continentes. De acordo com Stopford (1997, p. 226) as estatísticas são agrupadas 

desta forma uma vez que são geralmente levantadas por entidades governamentais em 

uma base nacional. Exceção será feita quando se tratar de uma empresa ou estaleiro 

em particular. 

1.4.1 Estrutura da dissertação 
 

Na introdução procura-se descrever o cenário atual da indústria naval e as 

razões e objetivos do trabalho. No capítulo 2 são feitas algumas considerações sobre 

as interações dos processos produtivos com o ambiente sócio-econômico. No capítulo 3 

é feita uma revisão dos conceitos sobre estratégia com base nas obras de Michael 

Porter. No capítulo 4 é tratada a Indústria Naval e o seu ambiente econômico-industrial. 

E, finalmente, no capítulo 5 é feita uma abordagem estratégica do setor. 

Ao final foram inseridos 4 apêndices com informações que são usadas para 

suportar diversas análises que são desenvolvidas ao longo do trabalho. 

                                            
10 A transcrição da entrevista encontra-se no Apêndice B. 
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2 A produção e o contexto sócio-econômico 
 

Boyer e Freyssenet (2002) afirmam que o surgimento dos atuais modelos 

produtivos de sucesso derivou de certas condições sócio-econômicas. Estas condições 

levam as empresas a posicionamentos estratégicos no mercado que favorecem o 

aparecimento de novos modelos de produção. 

Os autores demonstraram a existência de uma diversidade de trajetórias, muitas 

delas divergentes entre si, com amplo espectro de políticas de produto, formas de 

organização produtiva, diferentes categorias de relacionamento da força de trabalho e 

adoção de sistemas híbridos de produção. 

Certas técnicas só apresentam bons resultados sob certas condições sociais e 

econômicas. Mesmo sob a ação globalizante da economia internacional e a 

conseqüente tendência de uniformização das condições de competitividade, não se 

pode desprezar outros fatores que se tornam fontes de diferenciação (BOYER; 

FREYSSENET, 2002). 

Os autores afirmam: “[...] os modelos produtivos surgem desses processos quase 

não intencionais, nos quais resultam em uma coerência entre estratégias, formas 

organizacionais e práticas, com todos estes elementos ajustados com o ambiente social 

e econômico”. 

Porter (1999c, p.167) afirma que a competitividade de um país depende da 

capacidade de sua indústria inovar e melhorar. O sucesso de uma empresa global 

deriva das pressões e desafios que enfrenta em seu país de origem. Portanto as 

empresas globais se beneficiam da existência de rivais internos poderosos, de uma 

base de fornecedores agressivos e de clientes locais exigentes. 
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Para sistematizar o processo de análise de modelos de produção, Boyer e 

Freyssenet (2002) desenvolveram uma estrutura analítica, representada na Figura 1, 

que caracteriza os modelos produtivos por meio da elucidação da forma como a 

governança11 concilia uma estratégia viável de lucratividade com o contexto sócio-

econômico no qual a companhia está inserida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 1 – O modelo produtivo e o seu ambiente 

 
Boyer e Freyssenet (2002, p.15) definem “estratégia de lucratividade” como a 

habilidade de uma firma explotar12, de forma combinada, diversas fontes de 

lucratividade. Para Porter (1989, p.1), a “estratégia competitiva” visa estabelecer uma 

                                            
11 De acordo com o Novo Aurélio Século XXI: governação, ato de governar; governo. 
12 De acordo com o Novo Aurélio Século XXI: tirar proveito econômico 
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posição lucrativa e sustentável contra as forças13 que determinam a concorrência na 

indústria. Como os objetivos dessas duas definições são comuns, a lucratividade, e os 

seus autores convergem para a opinião de que esta é influenciada por fatores do 

ambiente competitivo, para efeitos de desenvolvimento do presente trabalho, os termos 

“estratégia de lucratividade” e “estratégia competitiva” têm significados análogos. 

Boyer e Freyssenet (2002) demonstram que a transformação econômico-social, 

que acompanhou o processo de industrialização da sociedade, trouxe em seu bojo 

obrigatoriedades e incertezas que passaram a balizar os processos de produção de 

bens e serviços e o relacionamento da força de trabalho com os sistemas produtivos. 

Tornaram-se obrigatórias a rentabilidade do capital investido na produção de bens 

e serviços e a mobilidade profissional dos assalariados, não apenas geográfica mas 

também em habilidades e competências. 

Tornaram-se incertas a solvência das vendas dos produtos e serviços ofertados e 

a capacidade dos trabalhadores, de atenderem aos requisitos estabelecidos para 

produção dos bens e serviços, como por exemplo prazo, qualidade e custo. 

Como conseqüências ocorreram significativa expansão do mercado e a inevitável 

divisão do trabalho, com a sociedade tornando-se focada no salário, principal fonte de 

renda das pessoas, da qual depende a solvência do mercado de produtos. Entretanto, 

não há garantias de que todo o capital investido na produção vai encontrar 

compradores para os produtos manufaturados e que os mesmos sejam produzidos de 

forma satisfatória. 

                                            
13 De acordo com Porter (1980) são cinco forças: a rivalidade ente os atuais concorrentes; o poder de negociação dos 
fornecedores; o poder de negociação dos compradores; a ameaça de novos entrantes; e a ameaça de produtos ou 
serviços substitutos. 
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De acordo com Porter (1989, p.2), a vantagem competitiva surge fundamentalmente 

do valor que uma empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o 

custo de fabricação. Esta valoração é resultado de uma estratégia competitiva que vai 

ao encontro das obrigatoriedades e é capaz de lidar de forma eficaz com as incertezas. 

 Os efeitos das incertezas de acordo com Boyer e Freyssenet (2002) podem ser, em 

tese, atenuados por meio das seguintes medidas: 

• Estimativa do tamanho do mercado e da sua solvência. Desta forma é possível 

estabelecer uma estratégia competitiva para atender às prioridades dos 

compradores em potencial como relação ao preço, qualidade, inovação, 

disponibilidade e variedade; 

• Estabelecimento de uma política de desenvolvimento econômico que procura 

assegurar competitividade no mercado internacional atraindo firmas estrangeiras 

pelo oferecimento de vantagens fiscais e cambiais; 

• Estabelecimento de um modelo de desenvolvimento econômico, que considere a 

principal fonte de geração de renda nacional e os seus principais mecanismos de 

distribuição de renda, com os propósitos de melhorar a previsibilidade da 

demanda, e suas variações, e controlar a competição entre as firmas e entre os 

trabalhadores; 

• Estabelecimento de acordo de confiança de longo prazo com os trabalhadores, 

conferindo-lhes certos poderes para cooperar, por meio de seus conhecimentos 

e experiência, na melhoria dos processos e dos produtos ; e 
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• Alternativamente à anterior, restringir as ações dos trabalhadores por meio de 

atividades padronizadas, limitando dessa forma a liberdade de se fazer 

avaliações por conta própria. 

As incertezas podem ser gerenciadas em dois níveis de decisão. Primeiramente no 

nível político-econômico e, em segundo lugar, na perspectiva da firma individual quanto 

à escolha da estratégia competitiva, em face das características do mercado e da força 

de trabalho, implementada por meio do desenvolvimento do modelo produtivo 

adequado e alinhado com a estratégia corporativa. 

O modelo de desenvolvimento econômico do contexto, no qual as empresas 

desenvolvem as suas estratégias competitivas, é elemento determinante do 

comportamento do mercado e da forma das relações de trabalho, limitando a liberdade 

de escolhas estratégicas por parte das firmas. 

 Os modelos de desenvolvimento econômico são caracterizados pela fonte de renda 

principal e pela forma de distribuição da mesma. Estes elementos podem reforçar ou 

atenuar os efeitos das incertezas e, conseqüentemente, alterar significativamente as 

condições sob as quais as firmas tornam-se lucrativas. 

Boyer e Freyssenet (2002) afirmam que os modelos de desenvolvimento 

econômico não têm o poder de explicar todos os fenômenos relativos à demanda, por 

bens e serviços e ao trabalho. Porém determinam dois elementos essenciais na escolha 

de uma estratégia competitiva: o volume da demanda e a estrutura do mercado. 

Sem desconsiderar qualquer tipo de interesse não financeiro de um 

empreendimento, em ultima análise o objetivo estratégico das empresas sempre está 

voltado para a obtenção de níveis de rentabilidade que satisfaçam aos seus 

interessados, ou no mínimo, permitam que as empresas operem de forma sustentada 
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em longo prazo. Portanto, Boyer e Freyssenet (2002, p.14) indicam as principais fontes 

de rentabilidade que estão relacionadas diretamente com a produção de bens e 

serviços: 

• Economia de escala – permite a redução do custo unitário final pelo rateio dos 

custos fixos pelo maior volume de produção possível; 

• Variedade – busca ampliar a atuação no mercado procurando atender certas 

expectativas em particular dos clientes; 

• Qualidade – busca aumentar o valor dos bens e serviços, atribuído pela 

perspectiva dos clientes, e expandir a participação no mercado; 

• Inovação – as que são comercialmente relevantes permite liderar o mercado, ou 

até mesmo exercer o monopólio, por um período de tempo;  

• Flexibilidade – permite uma resposta rápida às variações de demanda, 

especialmente com relação à acomodação dos custos; e 

• Redução permanente de custos – possibilita a preservação das margens de 

rentabilidade independentemente das circunstâncias. 

Boyer e Freyssenet (2002, p.14) ressaltam a impossibilidade de se explotar todas 

essas fontes de rentabilidade ao mesmo tempo, uma vez que a acessibilidade a cada 

uma delas varia de acordo com o modelo de desenvolvimento econômico adotado. 

Essa posição sustenta a recomendação de Oliveira (2001, p. 57) que diz que o 

processo de formulação estratégica deve considerar os seguintes aspectos ambientais: 

o mercado; a concorrência; e o contexto econômico, social e político. Baxter (2000, p. 

98) acrescenta a esta lista a tecnologia. 
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Pode ser observado que os autores preocupam-se sempre em sintonizar as 

decisões estratégicas empresariais com o seu ambiente externo, quase sempre 

instável, e afeta diretamente o ambiente interno da empresa. Porter (1989, p.6) ainda 

ressalta que essa interação, entre os ambientes externo e interno, pode ocorrer de 

forma reflexiva, ou seja, uma decisão estratégica de uma firma individual pode modificar 

significativamente a estrutura do ambiente onde opera. 

A construção naval é uma atividade econômica de caráter global altamente 

competitiva (CHO; PORTER, 1986, p. 540). Portanto, uma abordagem estratégica da 

indústria de construção naval não pode prescindir da análise profunda do seu ambiente 

competitivo, em busca da compreensão da estrutura industrial, do comportamento dos 

concorrentes e dos clientes, com as suas respectivas fontes de valor, que faça o 

diagnóstico de sua posição relativa de custos e procure a possibilidade para 

estabelecer e sustentar vantagens competitivas. Além disso, por ser uma competição 

global, deve-se entender a forma como os concorrentes interagem entre si no mercado 

internacional (PORTER, 1986, p.14). 

Portanto, tendo em vista a forma de inserção peculiar da indústria naval no contexto 

sócio-político-econômico, revela-se de extrema importância o entendimento claro desse 

contexto como preparação para o desenvolvimento de uma estratégia eficaz para 

conduzir a indústria de construção naval brasileira a um posicionamento competitivo 

sustentável no mercado internacional. 
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3 Estratégia e vantagem competitiva 
 

3.1 Conceituação de estratégia empresarial 
 

Originariamente o termo estratégia traz em si um significado militar relacionado 

com a arte e a ciência de manobrar os exércitos em busca de seus objetivos bélicos. O 

legendário General francês Napoleão ampliou o significado deste termo estendendo-o 

aos movimentos políticos e econômicos (OLIVEIRA, 2001, p. 25). 

No âmbito empresarial, Oliveira (2001, p. 24) afirma que a finalidade da 

estratégia é estabelecer quais são os caminhos, os cursos ou os programas de ação 

que devem ser seguidos para alcançar os objetivos. Este autor ainda afirma que o 

conceito básico de estratégia empresarial está relacionado à ligação da empresa ao 

seu ambiente, de onde se buscará, por meio de ações planejadas, otimizar os 

resultados de interesse dessa interação. 

 Portanto, a estratégia está relacionada à arte de utilizar adequadamente 

os recursos tecnológicos, físicos, financeiros e humanos, em busca da minimização dos 

problemas e a maximização do uso das oportunidades identificadas no ambiente 

empresarial (OLIVEIRA, 2001, p.25). 

 Porter (1989) define o termo “estratégia competitiva” como o 

estabelecimento de uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que 

determinam a concorrência na indústria.  O termo indústria refere-se ao conjunto de 

empresas fabricantes de produtos que são substitutos bastantes próximos entre si e 

que atuam no mesmo segmento do mercado. 
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Com a abordagem que procura ligar as áreas funcionais de uma empresa e 

relacioná-las com o meio externo, Porter (2004) afirma que a formulação estratégica 

envolve a justaposição de pontos fortes e fracos da empresa e de oportunidades e 

ameaças do ambiente, de acordo com o representado na Figura 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Contexto da formulação estratégica competitiva 

 
 

Oliveira (2001, p. 91 e 92) apresenta as seguintes definições para os fatores 

estruturais e ambientais: 

• Oportunidades – são forças ambientais incontroláveis, que podem favorecer a 

ação estratégica, desde que reconhecidas e aproveitadas satisfatoriamente 

enquanto perduram; 

• Ameaças – são forças ambientais incontroláveis, que criam obstáculos à ação 

estratégica, mas podem ou não ser evitadas, desde que reconhecidas em tempo 

hábil; 
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• Pontos fortes – são vantagens estruturais controláveis, que favorecem a 

empresa perante as oportunidades e ameaças do ambiente; e 

• Pontos fracos – são desvantagens estruturais controláveis, que desfavorecem a 

empresa  perante as oportunidades e ameaças do ambiente. 

É de capital importância a identificação das oportunidades e ameaças no ambiente 

empresarial tendo em vista que podem contribuir decisivamente para o sucesso ou o 

fracasso do negócio, de acordo com o representado na Figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – O Impacto da oportunidade ou ameaça nas expectativas de lucro da empresa. 

 
A Figura 4 representa as influências de pontos fortes e fracos nas expectativas 

da empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – O Impacto dos pontos fortes e fracos nas expectativas de lucro da empresa. 
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A partir de uma extensa coletânea de definições sobre estratégia elaboradas por 

diversos especialistas em estratégia empresarial, Oliveira (2001, p. 30) sumariza as 

seguintes palavras-chaves: 

• Posicionamento da empresa no ambiente; 

• Interação entre os aspectos internos (controláveis) da empresa e os aspectos 

externos (incontroláveis) alocados no ambiente empresarial; 

• Abordagem de futuridade ou antevisão de aspectos futuros; 

• Maneira de se alcançar um resultado ou objetivo; e 

• Formatação das principais ações da empresa. 

 

Oliveira (2001, p. 137), com base nessas palavras-chaves cunha a seguinte 

definição para estratégia empresarial: é a ação básica estruturada e desenvolvida pela 

empresa para alcançar, de forma adequada e, preferencialmente, diferenciada, os 

objetivos idealizados para o  futuro, no melhor posicionamento da empresa perante o 

seu ambiente.  

A figura 5 sintetiza a forma como os pontos fortes e fracos da empresa, distribuídos 

pelas suas divisões funcionais, interagem com as ameaças e oportunidades do 

ambiente competitivo.  
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Figura 5 – Os ambientes internos e externos da organização. 

 

Na fase estruturada iniciada a cada novo estágio do ciclo evolutivo, a empresa 

cresce explorando o negócio definido em um estágio anterior. O enfoque é otimizar a 

orientação estratégica básica, procurando explorar a eficiência e eficácia operacional da 

empresa. A fase termina com o esgotamento do potencial de evolução do estágio 

(provavelmente alcançando a fronteira da produtividade) forçando a empresa a entrar 

em uma nova fase, denominada empreendedora. Nessa fase há necessidade de uma 

reorientação do posicionamento estratégico da empresa. 

Davis, Aquilano e Chase (2003, p.41) estabelecem uma série de definições: 

• Estratégia Corporativa – diz respeito à estratégia financeira geral que foi adotada 

pela organização-mãe, em termos de como o capital é gerado, quais unidades 

estratégicas de negócio (UEN) recebem investimentos e quais são tratadas como 

geradora de caixa; 
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• Estratégia de Negócio – refere-se à estratégia individual adotada pelas UEN 

individualmente em termos de como elas abordam os mercados específicos a 

que servem e os produtos que fornecem; 

• Estratégias Funcionais – são desenvolvidas para apoiar a estratégia de negócio 

estabelecida ou alinhar-se com ela (estratégia de marketing, de operações e de 

recursos humanos); 

• Competitividade – de uma empresa ou de UEN, refere-se à sua posição relativa 

no mercado consumidor, em termos de como ela compete com as outras 

empresas em seu mercado; 

• Estratégia de Produção – refere-se como a função produção contribui para a 

habilidade de uma empresa em obter vantagem competitiva naquele mercado 

específico; e 

• Prioridades Competitivas – refere-se à forma de como a função produção 

proporciona vantagem competitiva a uma empresa. 

 

Para Davis, Aquilano e Chase (2003) as estratégias de produção são desenvolvidas 

a partir das prioridades competitivas de uma organização que incluem baixo custo, alta 

qualidade, entrega rápida, flexibilidade e atendimento. 
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3.2 Conceituação de estratégia competitiva 
 

Em 1980 Michael Porter, pesquisador ligado ao Departamento de Economia da 

Universidade de Harvard, lança um livro intitulado Estratégia Competitiva14. Essa 

importante contribuição criou a vertente contemporânea para o pensamento estratégico, 

que procura analisar a estrutura dos setores industriais, identificar as barreiras à 

mobilidade e estudar o poder de mercado da firma.  Porter (2004) afirma que a 

essência da formulação de uma estratégia competitiva é relacionar a empresa ao seu 

meio ambiente. 

O modelo analítico desenvolvido por Porter (2004) parte do princípio que a 

empresa deve buscar um posicionamento no ambiente competitivo da indústria, de 

forma que possa usufruir uma vantagem competitiva. A seguir será feita uma síntese do 

modelo estrutural desenvolvido pelo autor. 

Porter (2004) afirma que a estratégia visa estabelecer uma posição lucrativa e 

sustentável contra as forças que determinam a concorrência na indústria. 

Duas questões centrais orientam a escolha da estratégia competitiva. A primeira 

diz respeito à atratividade da indústria em termos da rentabilidade de longo prazo e os 

fatores que determinam esta rentabilidade. A segunda está relacionada com a posição 

competitiva relativa dentro de uma indústria. Na maioria das indústrias, algumas 

empresas são mais rentáveis que outras, independentemente de qual possa ser a 

rentabilidade média da indústria. 

Porter (2004) considera que as condições de concorrência em uma indústria 

dependem de cinco forças básicas, que são: a ameaça de novos participantes na 

                                            
14 Título original: Competitive Strategy 
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indústria, o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes, a 

ameaça de produtos ou serviços substitutivos, bem como às manobras para conseguir 

uma posição entre os atuais concorrentes (representada pela rivalidade entre os 

concorrentes). A potência conjunta das cinco forças determina o potencial de máximo 

lucro de um setor empresarial. 

A Figura 6 representa de forma estruturada a dinâmica da rentabilidade de uma 

indústria, resultante da interação entre as cinco forças competitivas. 

Porter (2004) observa que a posição competitiva e, até mesmo, a atratividade do 

setor podem ser modeladas por uma empresa por meio de formulações estratégicas, 

embora a atratividade seja em parte o reflexo de fatores sobre os quais uma empresa 

tem pouca influência. A estratégia competitiva tem capacidade para tornar um setor 

mais ou menos atrativo. Portanto a estratégia competitiva não somente responde ao 

meio ambiente, porém tenta modelá-lo em favor dos objetivos estratégico de uma 

empresa. 

Este modelo estrutural mostra que o primeiro determinante fundamental da 

atratividade de uma empresa é a rentabilidade do setor industrial onde opera, portanto, 

a estratégia competitiva deve ser elaborada a partir de uma compreensão clarividente 

das regras sofisticadas da concorrência que determinam  essa atratividade. 

 A atratividade é influenciada diretamente pela intensidade das forças 

competitivas, portanto um setor industrial onde as forças competitivas são intensas 

apresentará baixa rentabilidade, de outra forma, um setor onde as forças competitivas 

são fracas, provavelmente apresentará uma rentabilidade superior. Porém, apenas a 

atratividade do setor não é condição suficiente para a determinação da rentabilidade de 



37 

uma empresa. O seu posicionamento também é fator determinante para a rentabilidade 

final do negócio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – As forças competitivas: determinantes da rentabilidade da indústria. 

 

Porter (2004) chama atenção para o fato de que essas forças competitivas e as 

suas causas subjacentes se modificam com o passar do tempo. Quanto a esse aspecto, 

Kaplan e Norton (1997, p.17) observam que para as empresas da era da informação, as 

estratégias não são lineares e estáveis. Há a necessidade de mecanismos de retro-

alimentação15 para detectar mudanças no ambiente, que podem até mesmo tornar 

obsoletas as idéias iniciais que levaram à atual formulação estratégica, criando a 

necessidade de revisões e reformulações de opções estratégicas. 

                                            
15 no original feedback 

Ameaça de 
produtos 
substitutos 

Ameaça de novos 
entrantes 

Poder de 
negociação dos 
compradores  

Poder de 
negociação dos 
fornecedores 

Rivalidade entre 
os atuais 
concorrentes

 
 
Fonte: Porter (1999, p. 95) 
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 Esses autores dizem que nesses ambientes instáveis podem surgir novas 

estratégias a partir do aproveitamento de oportunidades ou respostas à ameaças não 

previstas ou não detectadas pela formulação anterior. Portanto, há a necessidade de 

um processo permanente e sistemático de questionamento dos pressupostos e das 

teorias das formulações estratégicas adotadas. 

A meta final da estratégia competitiva é adquirir a habilidade e a capacidade de 

lidar com, e em termos ideais, modificar as regras de competição em favor do negócio. 

O vigor das forças competitivas, fator que influencia a habilidade empresarial em 

um determinado setor em obter taxas de retorno significativas sobre o capital investido, 

varia de indústria para indústria e modifica-se à medida que a indústria evolui. 

Resumidamente as cinco forças competitivas determinam a rentabilidade da 

indústria porque influenciam os preços, os custos e o investimento necessário das 

empresas em cada indústria – elementos do retorno sobre o investimento. 

As características técnicas e econômicas subjacentes à indústria, constituintes 

da estrutura industrial, são determinantes da intensidade de cada uma das forças 

competitivas. Essas características são apresentadas de forma resumida a seguir: 

Ameaça de novos entrantes – refere-se a novas empresas que começam a operar 

na indústria trazendo nova capacidade16, desejo de conquistar fatias do mercado e 

freqüentemente trazem recursos substanciais. A ameaça de entrada de novos negócios 

em um determinado setor industrial depende da expectativa do entrante com relação às 

barreiras e à reação dos concorrentes. De acordo com Porter (1999a, p.31) são seis os 

sustentáculos das barreiras de entrada: 

                                            
16 Davis at al. (2001, p.123): volume de saída de um processo. 
  Gaither e Frazier (1999, p. 170): cadência máxima de produção de uma organização. 
  Krajewski e Ritzman (2004, p.141): ritmo máximo de produção de um processo. 
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• Economias de escala17 - bloqueiam a entrada ao forçar os aspirantes ingressar 

em grande escala ou aceitar desvantagem de custo. Os efeitos das economias 

de escala além de atuarem diretamente nos custos de produção, influenciam as 

áreas de pesquisa, marketing, distribuição, vendas dentre muitos outros setores 

da empresa; 

• Diferenciação do produto – a identificação com a marca erige barreiras que 

levam os entrantes despenderem vultosos investimentos para superar a lealdade 

dos clientes. A identificação com a marca é geralmente fomentada pela 

propaganda, serviços aos clientes, pioneirismo e certas peculiaridades do 

produto; 

• Exigências de capital – são impostas não apenas para as instalações físicas, 

mas também para disponibilização de crédito ao cliente, formação de estoques e 

absorção de prejuízos iniciais. Às vezes a necessidade de capital para entrar é 

vultosa e nem sempre há meios de recuperar parcelas significativas investidas 

em propaganda de lançamentos e em pesquisa e desenvolvimento (P&D); 

• Desvantagens de custo, independentes do tamanho – nem sempre é possível 

aos novos entrantes usufruírem as vantagens de custos disponíveis para as 

empresas estabelecidas no setor, independentemente do porte ou de possíveis 

economias de escala. Esse fenômeno é decorrente dos efeitos da curva de 

aprendizagem18 , como também de tecnologia exclusiva, do acesso às melhores 

fontes de insumos, das oportunidades de preço para aquisição de ativos, de 

subsídios governamentais e localização favorável;  
                                            
17 Pires (1994, p.37): conceito que visa diminuir os custos unitários de produção através do aumento de volume. 
18 É fundamentada no conceito que diz que os custos unitários se reduzem a medida que se acumula a experiência na 
produção. 
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• Acessos a canais de distribuição – quanto mais limitado os canais atacadistas ou 

varejistas e quanto maior o grau de ocupação com as empresas concorrentes já 

estabelecidas, maior será o grau de dificuldade para entrar no setor. Em algumas 

situações o entrante é forçado a arcar com os investimentos necessários para 

criar o seu próprio sistema de distribuição; e 

• Política governamental – a limitação à entrada é normalmente feita por meio de 

regulação e exigências previstas em Leis. 

 

Quanto à ultima barreira, relacionada com a forma de atuação governamental, 

certamente que o modelo de crescimento econômico pode se constituir numa espécie 

de barreira, pois algumas oportunidades somente podem ser exploradas se forem 

favorecidas pelo modelo adotado (BOYER; FREYSSENET, 2002, p. 15). 

A reação por parte da concorrência estabelecida ao novo entrante é significativa se 

ela tiver recursos disponíveis para retaliar as ações do entrante, tiver disposição à 

redução de preços para preservar a participação no mercado e se o crescimento lento 

do setor não permitir a absorção da oferta adicional. 

Porter (1999a, p.34) observa que os tamanhos das barreiras de entrada variam de 

acordo com as alterações das condições que as sustentam. Por exemplo, o vencimento 

da patente que garante exclusividade tecnológica a um concorrente, elimina a barreira. 

Assim como investimentos maciços  em automação e integração vertical aumentam a 

barreira oriunda da economia de escala. 

Rivalidade entre os atuais concorrentes – é traduzida pelas manobras táticas como 

competição com base no preço, introdução de produtos, aumento de serviços e 
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garantias ao cliente e embates publicitários. Os seguintes fatores estão relacionados 

com a rivalidade entre as firmas: 

• Presença numerosa de concorrentes com relativa igualdade de capacidade de 

competição, incluindo os competidores externos no cenário global; 

• Baixa taxa de crescimento do setor originando a competição por fatias de 

mercado entre os concorrentes com perfil expansionista; 

• Necessidade de diferenciação ou de custos de mudança que retenham os 

compradores; 

• Custo fixos elevados ou produtos perecíveis criam pressão para redução de 

preço; 

• A ocorrência de aumento de capacidade em grandes saltos leva à 

desestabilização do equilíbrio oferta-demanda forçando a redução de preços; 

• As barreiras de saída são significativas; e 

• Diversidade de estratégias entre os concorrentes com possibilidade de choques. 

As barreiras de saída impedem a saída do negócio em virtude de ativos 

extremamente especializados ou por uma questão de lealdade gerencial a uma 

determinada atividade econômica, prolongando a atuação da empresa no setor a 

despeito da baixa rentabilidade que esteja obtendo. A permanência prolongada de 

concorrentes de baixo desempenho  incapazes de superar as barreiras de saída pode 

prejudicar a rentabilidade do setor no longo prazo. Nesse caso é necessário formular 

estratégias que evitem o confronto com essas empresas. 

Embora as barreiras de saída e entrada sejam conceitualmente distintas, elas 

podem atuar de forma conjugada (PORTER, 2004, p. 23). Por exemplo, na indústria de 
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construção naval as economias de escalas na produção estão associadas a ativos 

especializados. A Figura 7 representa os efeitos combinados das barreiras na 

rentabilidade da indústria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 –A Influências combinadas das barreiras de entrada e saída na rentabilidade da indústria. 

 
 
 

Poder de negociação dos fornecedores – é exercido por meio da ameaça de 

elevação de preços ou a redução da qualidade dos bens e serviços fornecidos. O 

exercício deste poder pode levar ao enxugamento da rentabilidade de um setor que não 

consiga absorver os aumentos de custos nos próprios preços. A atuação dos 

fornecedores é relevante a partir das seguintes condições: 

• O fornecimento dos insumos é dominado por poucas empresas e é mais 

concentrado do que o setor comprador; 
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• Exclusividade ou diferenciação de produto, ou foi envolvido custos de 

mudança19; 

• Não há competição com outros produtos nas vendas ao setor; 

• Possibilidade de integração para frente atuando nas áreas dos compradores; e 

• Fornecimento de baixa importância relativa. 

Poder de negociação dos compradores – é exercido por meio da pressão por redução 

de preço e exigência por qualidade e serviços, levando ao embate os concorrentes com 

a conseqüente deterioração da lucratividade do setor. A influência dos compradores na 

rentabilidade do setor torna-se significativa se: 

• O grupo de compradores é concentrado e compra grandes volumes; 

• Os produtos adquiridos no setor são padronizados ou não diferenciados; 

• Os produtos adquiridos no setor são insumos que representam custos 

significativos para os compradores; 

• As margens de lucro, dos compradores, são baixas pressionando a redução dos 

custos das compras; 

• Os produtos do setor não são importantes para a qualidade dos produtos ou 

serviços produzidos pelos compradores; 

• O produto do setor não tem valor econômico para o comprador; e 

• Há possibilidades concretas de integração para trás com a incorporação da 

produção dos bens vendidos pelo setor. 

 

                                            
19 São custos fixos enfrentados pelo comprador ao trocar de fornecedor. 
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Ameaça de produtos ou serviços substitutos – o efeito da entrada no mercado de 

produtos substitutos é o surgimento de um teto para os preços do setor, a não ser que 

haja ações para melhoria de qualidade ou estabelecimento de diferenciações.  Quanto 

mais significativa for a opção preço-desempenho dos produtos substitutos, mais rígidos 

serão os limites impostos ao potencial de lucro do setor.  

 

Porter (2004) abordando a questão da satisfação das necessidades do cliente como 

fator chave do sucesso de um empreendimento comercial, afirma que o ponto crucial na 

determinação da rentabilidade está na capacidade das empresas captarem para si uma 

parcela significativa do valor criado para o comprador. A questão é: quem tem a 

capacidade de captar a maior proporção do valor criado? 

Quanto a questão de a rentabilidade industrial estar diretamente relacionada com a 

condição do equilíbrio entre a oferta e a procura do mercado, o autor afirma que muito 

embora as flutuações de curto prazo na oferta e na procura possam afetar a 

rentabilidade a curto prazo, a estrutura industrial é a base da rentabilidade de longo 

prazo, pois a oferta e a procura ajustam-se uma a outra,  e determina a rapidez com 

que os concorrentes acrescentam novas ofertas. 

De acordo com Porter (1999a, p.40), é por meio da identificação das forças 

competitivas e as causas subjacentes, que a empresa tem condições de avaliar 

adequadamente seus pontos fortes e fracos. Desta forma a empresa ganha capacidade 

para desenvolver um plano de ação para um posicionamento estratégico em resposta 

às forças competitivas. O posicionamento estratégico é a construção de defesas 

contra as forças competitivas, ou descobertas de posições onde a atuação das forças é 

atenuada. 
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3.2.1 Estratégias genéricas 
 

As estratégias genéricas são métodos para superar os concorrentes em uma 

indústria. Em algumas indústrias, a estrutura indicará que todas as empresas podem 

obter altos retornos, enquanto que em outras, o sucesso com uma estratégia genérica 

pode ser necessário apenas para obter retornos aceitáveis no sentido absoluto 

(PORTER, 2004, p. 37). A Figura 8 representa as possíveis estratégias que uma 

empresa pode desenvolver. 

O posicionamento determina se a rentabilidade de uma empresa está acima ou 

abaixo da média da industria. Uma empresa bem posicionada é capaz de obter taxas 

de retorno interessantes, mesmo que ela opere numa indústria com estrutura de baixa 

rentabilidade. A base fundamental do desempenho acima da média é a vantagem 

competitiva sustentável. 

 Existem dois tipos básicos de vantagem competitiva que uma empresa pode 

explorar: baixo custo ou diferenciação. A importância relativa dos pontos fortes ou 

fracos é em última instância uma função das suas influências no custo e na 

diferenciação. 

Os tipos básicos de vantagem competitiva, custo e diferenciação, combinados 

com o escopo de atividades, para a qual a empresa procura obter a vantagem, 

conduzem a três estratégias genéricas distintas: liderança de custo, diferenciação e 

enfoque. A estratégia do enfoque tem duas vertentes: enfoque no custo ou enfoque na 

diferenciação.  
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           Figura 8 – As estratégias genéricas 

 

Porter (2004) afirma que cada uma das estratégias genéricas envolve um 

caminho diverso para a vantagem competitiva, por meio da combinação entre o tipo de 

vantagem competitiva buscada e o escopo do alvo estratégico onde deve ser 

alcançada. As estratégias de liderança de custo e de diferenciação buscam vantagem 

competitiva em todos os segmentos da indústria, enquanto que a estratégia do enfoque 

visa obter vantagem de custo ou de diferenciação em um número muito pequeno de 

segmentos. 

A liderança de custo é uma das estratégias genéricas cujo sucesso consiste em 

tornar-se o produtor de baixo custo em um escopo amplo de mercado, abrangendo 

diversos segmentos (podendo estende-se por segmentos de indústrias correlatas). 

Nesse caso deve-se identificar e explorar todas as fontes de vantagem de custo, 
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compreendendo as economias de escalas, tecnologias e acessos preferenciais a 

matérias-primas, dentre diversas possibilidades. 

Porter (2004) indica as condições para que esta estratégia seja efetiva: em 

primeiro lugar o produtor líder em custo deve ter preço o mais próximo possível da 

média do setor industrial, pois com preços equivalentes aos praticados pela 

concorrência obtém-se rentabilidade superior. Depois vem a questão da paridade com 

base na diferenciação relativa aos concorrentes. Mesmo sendo líder de custo, não se 

pode negligenciar as bases da diferenciação, pois a comparabilidade com os produtos 

da concorrência deve ser preservada.  

Uma questão importante da liderança de custo é o fato que só há lugar para 

apenas um competidor. Quando há disputa pela primazia da liderança de custos 

certamente haverá um embate com base no preço, o que leva à erosão da rentabilidade 

da indústria. Portanto, esta estratégia tem por base a preempção;  salvo no caso de 

uma mudança tecnológica que permita uma redução drástica nos custos. 

A estratégia genérica da diferenciação busca o chamado “preço-prêmio” 

(PORTER, 2204); uma recompensa conquistada para fazer frente aos custos superiores 

advindos da diferenciação. A empresa que adota esta estratégia vai procurar ser única 

para todos os segmentos, enfatizando algumas dimensões valorizadas pelos 

compradores. 

A singularidade exigida por esta estratégia é alcançada pela concentração dos 

esforços sobre alguns atributos do produto ou serviço que levará à distinção em relação 

à concorrência. A diferenciação pode ser baseada nas características físicas de 

qualidade do produto, assim como na imagem construída pelas ações de marketing, ou 

até mesmo nos serviços associados aos produtos. 
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 De forma semelhante à estratégia de liderança de custo, o diferenciador visa 

também a paridade nos custos em relação à concorrência, por meio de ações que 

levem à redução de custos em áreas que não afetam a diferenciação. 

 Diferentemente da liderança de custo não há a questão da preempção, poderá 

haver uma pluralidade de formulações estratégicas de diferenciação, desde que haja 

uma diversidade de atributos valorizados pelos consumidores. 

A estratégia do enfoque nasce da oportunidade de se explorar o espaço deixado 

pelo atendimento  deficiente de um determinado segmento (ou um número pequeno de 

segmentos) pelas empresas voltadas para um escopo mais amplo; dada a 

impossibilidade de atender à certas necessidades incomuns. 

Nesse caso a vantagem competitiva é construída pela otimização da atuação 

estratégica nos segmentos-alvo. A  estratégia de enfoque tem duas vertentes: no 

enfoque de custos busca-se uma vantagem de custo no segmento-alvo por meio da 

exploração das diferenças no comportamento dos custos em alguns segmentos; 

enquanto que no enfoque na diferenciação busca-se a diferenciação no segmento-alvo 

explorando as necessidades especiais dos compradores em certos segmentos.  

Para obtenção de vantagem competitiva na indústria em que atua, uma empresa 

deve optar por uma das três estratégias genéricas. Porém a empresa que não 

consegue posicionar-se de acordo com uma delas, tentado atuar simultaneamente de 

acordo com as três estratégias genéricas, não irá usufruir nenhuma vantagem 

competitiva, assumindo a posição de “meio-termo”. De acordo  com Porter (2004), em 

condições normais uma empresa posicionada no meio-termo não alcançará uma 

rentabilidade expressiva dentro da indústria em que atua, mesmo que esta tenha uma 

atratividade excepcional. 
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De acordo com PORTER (2004) a rentabilidade acima da média da indústria só será 

possível se houver possibilidade de sustentar a estratégia genérica  diante da 

concorrência.  A sustentabilidade tem basicamente duas exigências: a primeira é que a 

vantagem competitiva resista ao processo de erosão conseqüente dos movimentos da 

concorrência e da evolução da indústria; e a segunda é o estabelecimento de barreiras 

que dificultem a imitação da estratégia. Como as barreiras à imitação podem se tornar 

vulneráveis, é necessário que a empresa ofereça um alvo móvel aos concorrentes.  

Devido às incertezas que envolvem o planejamento estratégico, cada estratégia 

genérica traz em si uma parcela de risco que precisa ser gerenciado. A Tabela 1 

apresenta alguns riscos relacionados às estratégias genéricas. Esses riscos podem ser 

usados como “armas” de ataques estratégicos na tentativa de enfraquecer a posição de 

um rival. 

Tabela 1 - Os riscos das estratégias genéricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderança no Custo Diferenciação Enfoque

Não é sustentada quando:
• os concorrentes imitam
• há mudanças tecnológicas
• outras bases para liderança
  de custo se desgastam

Não é sustentada quando:
• os concorrentes imitam
• as bases de diferenciação
perdem importância para
os compradores

Imitação do enfoque

Osegmento-alvo torna-se sem 
atrativos em termos estruturais:
• erosão da estrutura
• demanda desaparece

Perda na proximidade da
diferenciação Perda na proximidade do custo

Concorrentes com alvos amplos 
dominam o segmento:
• as diferenças do segemento em 
relação a outros segmentos 
estreitam-se
• as vantagens de uma linha ampla 
aumentam

Enfocadores no custo obtêm 
custos mais baixos em segmentos

Enfocadores na diferenciação 
obtêm diferenciação ainda maior 
em segmentos

Novos enfocadores 
subsegmentam a indústria

Fonte: Porter (2004, p, 18) 
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3.3 Vantagem competitiva e a cadeia de valor 
 

Porter e Millar (1985 apud PUN, 2004, p. 12)20 propõem uma estrutura conceitual 

para analisar a ligação entre as atividades de uma UEN e o ambiente competitivo. Essa 

estrutura conceitual utiliza a cadeia de valor para dar suporte à análise estratégica, 

enfatizando liderança no custo, diferenciação e enfoque. Essa abordagem auxilia o 

gerente analisar o contexto competitivo da estratégia de negócio e  identificar onde as 

empresas podem criar vantagem. 

Kaplan e Norton (1997, p.38) conceituam estratégia como a escolha dos 

segmentos de mercado e clientes que as UEN pretendem servir, identificando os 

processos internos críticos, nos quais se deve atingir excelência para concretizar suas 

propostas de valor aos clientes do segmento-alvo, e selecionando as capacidades 

individuais e organizacionais necessárias para atingir os objetivos internos, dos clientes 

e financeiros.  

 De acordo com Porter (1989, p. 31), “a vantagem competitiva não pode ser 

compreendida observando-se a empresa como um todo. Ela tem origem nas inúmeras 

atividades distintas que a empresa executa no projeto, na produção, no marketing, na 

entrega e no suporte de seu produto”. 

Cada uma das atividades pode contribuir para a posição dos custos relativos de 

uma empresa, além de criar uma base para diferenciação. 

 Porter (1989) propões o modelo da cadeia de valor para “desagregar” a empresa 

em atividades de relevância estratégica para que se possa compreender o 

                                            
20 PORTER, M. E.; MILLAR, V. E. How Information Gives You Competitive Advantages. Havard Business 
Review, Vol. 68 No. 4, p. 149-160. 
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comportamento dos custos e as fontes de diferenciação em potencial. A cadeia de valor 

genérica de uma empresa está representada na Figura 9. 

 A cadeia de valor exibe o valor total, e consiste em margem e atividade de valor. 

As atividades de valor são as atividades físicas e tecnologicamente distintas, através 

das quais a empresa cria um produto valioso para os seus compradores. A margem é a 

diferença entre o valor total e o custo coletivo da execução das atividades de valor. 

 A margem podem ser medidas de várias formas. As cadeias de valores do canal 

e do fornecedor também incluem uma margem cujo isolamento é importante para a 

compreensão das fontes da posição de custos de uma empresa, pois a margem do 

canal e a do fornecedor fazem parte do custo total arcado pelo comprador. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – A cadeia de valores genérica. 

 
 
 As atividades de valor são divididas em dois grupos gerais; as atividades 

primárias e as atividades de apoio. As atividades primárias, são atividades envolvidas 

com a criação física do produto, a sua venda, a transferência para o comprador e a 
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assistência após a venda. As atividades de apoio sustentam as atividades primárias e a 

si mesma, fornecendo insumos adquiridos, tecnologia, recursos humanos e diversas 

funções no âmbito da empresa. 

 As linhas tracejadas na figura refletem o fato de que a gerência de recursos 

humanos, o desenvolvimento de tecnologia e a aquisição podem ser associadas às 

atividades primárias, além de apoiarem a cadeia inteira. A estrutura interna da empresa 

não está associada à atividades primaria especificamente, pois apóia a cadeia inteira. 

 A forma como cada atividade é executada, combinada com a sua economia 

própria, determinará se a empresa tem custo alto ou baixo em relação à concorrência. 

O modo como cada atividade de valor é executada também irá determinar sua 

contribuição para as necessidades do comprador e, desta forma, para a diferenciação. 

 Uma comparação da cadeia de valores dos concorrentes expõe as diferenças 

que determinam a vantagem competitiva. 

 As atividades primárias são: 

• Logística interna – atividades associadas ao recebimento, armazenamento e 

distribuição dos insumos, manuseio de material, armazenagem, controle de 

estoque, programação de frotas, veículos e devolução aos fornecedores; 

• Operações – atividades associadas à transformação dos insumos no produto 

final, assim como, máquinas, embalagens, montagem, manutenção, testes, 

inspeções e operações de produção; 

• Logística externa – atividades associadas à coleta, armazenamento e 

distribuição física do produto para os compradores, como armazenagem de 
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produtos acabados, manuseio de materiais, operação de veículos de entrega, 

processamento de pedidos e programação; 

• Marketing e vendas – atividades associadas a oferecer um meio pelo qual os 

compradores possam comprar o produto e a induzi-lo a fazer isso, como 

propaganda, promoção, força de vendas, cotação, seleção de canal, relações 

com canais e fixação de preços; e 

• Serviço – atividades associadas com o fornecimento de serviços para intensificar 

ou manter o valor do produto, como instalações, conserto, treinamento, 

fornecimento de peças e ajuste do produto. 

 

As atividades de apoio são: 

• Aquisição – refere-se à função de compra de insumos empregado na cadeia 

de valor e não aos insumos propriamente dito. Via de regra, o custo da 

atividade de compra representa uma pequena parte dos custos totais, mas 

tem, amiúde,  grande impacto sobre o custo global e sobre a diferenciação; 

• Desenvolvimento de tecnologia – cada atividade de valor engloba tecnologia, 

seja ela know-how, procedimentos ou a tecnologia envolvida no equipamento 

de processo. O desenvolvimento de tecnologia é um conjunto de atividades 

dedicadas ao aprimoramento do produto e do processo; 

• Gerência de recursos humanos – consiste em atividades envolvidas no 

recrutamento, na contratação, no treinamento, no desenvolvimento e na 

compensação de todos os tipos de pessoal; e 
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• Infra-estrutura da empresa – consiste em uma série de atividades, incluindo 

gerência geral, planejamento, finanças, contabilidade, problemas jurídicos, 

questões governamentais e gerência de qualidade. A infra-estrutura, 

diferentemente das outras atividades de apoio, dá apoio à cadeia inteira, e 

não a atividades individuais. 

 

Dentro de cada categoria de atividades primárias e de apoio, existem três tipos 

de atividades que desempenham papeis diferentes na vantagem competitiva: 

• Direta – atividades diretamente envolvidas na criação de valor para o 

comprador, como montagem, fabricação de peças, operação da força de 

vendas, publicidade, projeto do produto, recrutamento e outras; 

• Indireta – atividades que tornam possível a execução das atividades 

diretas em uma base contínua, como manutenção, programação, 

operação de instalações, gerência da força de vendas, administração de 

pesquisa, manutenção de registro do vendedor e outras; e 

• Garantia da qualidade – atividades que garantem a qualidade de outras 

atividades, como monitoramento, inspeções, testes, revisões, verificação, 

ajuste e reforma. 

 

De acordo com Porter (1989, p. 41), o grau de desagregação depende da 

economia das atividades e dos propósitos para os quais a cadeia de valor está sendo 

examinada. As atividades devem ser isoladas se tiverem economias diferentes, tiverem 
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um alto impacto em potencial de diferenciação ou representarem uma proporção 

significativa ou crescente de custos. 

Embora as atividades de valor sejam os blocos de construção da vantagem 

competitiva, a cadeia de valores não é uma coleção de atividades independentes, e sim 

um conjunto de atividades interdependentes. As atividades estão relacionadas por meio 

de elos dentro da cadeia de valores. Estes elos são relações entre o modo como uma 

atividade de valor é executada e o custo ou o desempenho de uma outra. Os elos 

podem resultar em vantagens competitivas de duas formas: por meio da otimização e 

coordenação. A identificação dos elos é um processo de busca das formas pelas quais 

cada atividade de valor afeta ou é afetada por outras. 

Os elos existem não somente dentro da cadeia de valores da empresa, mas 

também entre a cadeia de valor da empresa e as cadeias de valores dos fornecedores 

e os canais. Estes elos, denominados elos verticais são similares aos elos dentro da 

cadeia de valores, ou seja, o modo como as atividades dos fornecedores ou do canal 

são executadas afeta o custo ou o desempenho das atividades de uma empresa (e 

vice-versa). 

De acordo com Porter (1989, p. 47), o poder de negociação é uma parte 

estrutural e em parte uma função das práticas de compra de uma empresa. Assim, 

tanto a coordenação com fornecedores quanto a negociação com eles são importantes 

para a vantagem competitiva. Uma sem a outra resulta na perda de oportunidades. 

Da mesma forma que com os elos dos fornecedores, a coordenação e 

otimização conjuntas com os canais podem reduzir o custo ou intensificar a 

diferenciação. As mesmas questões que existem com os fornecedores na divisão dos 

ganhos da coordenação e da otimização conjuntas, também existem com os canais. 
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A análise da cadeia de valor de uma empresa em conjunto com as cadeias de 

valores  dos fornecedores e canais, é denominado por Porter (1989, p. 31) como 

sistema de valores, que forma a cadeia produtiva da indústria na qual a empresa opera. 

 

3.4 A vantagem competitiva nacional 
 

Uma vez que o foco deste trabalho é a indústria de construção naval e o padrão 

de competição desta indústria é a concorrência global, esta seção é dedicada a 

sintetizar o modelo de análise estrutural de Porter (1999c) para identificar as fontes de 

vantagem competitiva que dependem da localização de uma empresa global. 

De acordo com o autor, algumas empresas em um país tornam-se importantes 

concorrentes internacionais em virtude da existência de rivais internos poderosos e 

clientes locais exigentes. 

Porter (1999c) enfatiza a importância do país no processo de competição global, 

uma vez que os fundamento da competição se deslocam cada vez mais para a criação 

e assimilação do conhecimento. Corroborando com Boyer e Freyssenet (2002), o autor 

afirma que as diferenças nos valores nacionais, a cultura, as estruturas econômicas, as 

instituições e a história são fatores que contribuem para o êxito competitivo. 

O conceito significativo de competitividade no nível nacional é a produtividade 

(PORTER, 1999c).  A produtividade é o valor da produção de uma unidade de trabalho 

ou de capital e depende tanto da qualidade e das características dos produtos como da 

eficiência com que são produzidos. 
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A base doméstica é o país em que se criam e se sustentam as vantagens 

competitivas essenciais da empresa. É onde se estabelece a estratégia, onde são 

gerados e mantidas os “ingredientes” essenciais dos produtos e dos processos e onde 

se localizam os empregos mais produtivos e habilidades mais avançadas (PORTER, 

1999c, p. 174). De acordo com a referência, a presença da base doméstica num país 

exerce maior influência positiva sobre os outros setores internos vinculados e conduz a 

outros benefícios na economia nacional. 

Para responder a razão do sucesso estratégico global de empresas a partir de 

suas bases domésticas, Porter (1999c, p. 179) desenvolve um modelo, denominado 

“diamante”, representado na Figura 10, com base em quatro atributos de um país, “que 

isolados e como sistema, lapidam o diamante da vantagem nacional”, o campo de 

atuação que cada país estabelece e opera para os seus setores econômicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Determinante da vantagem competitiva nacional. 
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Estes atributos são (PORTER, 1999c): 

• Condições dos fatores – A posição do país quanto aos fatores de 

produção, como mão-de-obra qualificada e infra-estrutura, necessários 

para competir num determinado setor; 

• Condições da demanda – A natureza da demanda no mercado interno 

para os produtos ou serviços do setor; 

• Setores correlatos e de apoio – a presença ou a ausência, no país, de 

setores fornecedores e outros correlatos, que sejam internacionalmente 

competitivos; e 

• Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas – as condições 

predominantes no país, que determinam como as empresas são 

constituídas, organizadas e gerenciadas, assim como a natureza da 

rivalidade no mercado interno. 

 

De acordo com Porter (1999c, p. 179), esses determinantes constituem o 

ambiente nacional em que as empresas nascem e aprendem a competir. Cada ponto 

do diamante, e o diamante como sistema, afeta os ingredientes  essenciais para a 

consecução do sucesso competitivo internacional: a disponibilidade dos recursos e 

habilidades indispensáveis à vantagem competitiva num setor; as informações que 

moldam as oportunidades percebidas e as direções em que alocam seus recursos e 

habilidades; os objetivos dos proprietários, gerentes e pessoas na empresa; e, mais 

importante, as pressões para investimento e inovação. 
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As políticas governamentais bem sucedidas são aquelas que criam um ambiente 

em que as empresas são capazes de ganhar vantagem competitiva, e não aquelas que 

envolvem o governo diretamente no processo (PORTER, 1999c, 197). 

 

3.5 Estratégia global 
 

3.5.1 Padrões de competição internacional 
 

A unidade adequada para análise de estratégias internacionais é a indústria 

(PORTER, 1986, p. 17); “a indústria é a arena na qual se ganha ou se perde a 

vantagem competitiva”. 

 Os padrões de competição internacional variam, amplamente de indústria para 

indústria, dentro do espectro que vai desde o escopo multi-doméstico até o escopo 

global.  

Nas indústrias multi-domésticas, a competição em cada país é essencialmente 

independente da competição em outros países. Embora a indústria multi-doméstica 

esteja presente em muitos países, a competição ocorre na base de país para país e 

não de forma global. 

No outro extremo do espectro estão as indústrias globais. A indústria global  é a 

que a posição competitiva de um empresa em país é significativamente influenciada 

pela sua posição em outros países, ou vice versa. 

Portanto , a indústria internacional não é meramente uma coleção de indústrias 

domésticas, porém uma série de indústrias domésticas interligadas e competindo numa 

verdadeira base global. 
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As implicações estratégicas desta diferenciação são bastante significativas. Na 

indústria multi-doméstica, a empresa gerencia suas atividades internacionais como um 

“portfolio”. Neste caso, dada a autonomia gerencial das subsidiárias, em cada país a 

empresa tem uma estratégia específica, voltada para as condições competitivas locais; 

são as chamadas “estratégias centrada no país” (PORTER, 1986, p. 18). Na indústria 

global, a empresa deve achar um caminho para integrar as suas atividades em uma 

base global para capturar o potencial das interligações existentes entre os países. Ao 

mesmo tempo em que o competidor global mantém a perspectiva de cada país que 

atua, deve enxergar as suas atividades internacionais como um sistema. 

Uma indústria pode ser definida como global se houver alguma vantagem 

competitiva em integrar as suas atividades em uma base mundial. Como já foi visto 

anteriormente, para que haja possibilidade de se identificar as fontes de vantagem 

competitiva em qualquer contexto, seja doméstico ou internacional, é necessário adotar 

a visão desintegrada da empresa em termos de atividades, o que constitui a chamada 

cadeia de valores. 

Porter (1986, p. 22) define o “escopo competitivo”  como a amplitude do conjunto 

de atividades que uma empresa deve desempenhar para competir em uma indústria. 

Existem quatro dimensões básicas que definem o escopo competitivo: 

• Escopo de segmentos – se refere à gama de segmentos que a empresa 

serve em termos de variedade de produtos e clientes; 

• Escopo industrial – refere-se à gama de indústrias relacionadas que a 

empresa compete com uma estratégia coordenada; 
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• Escopo vertical – quais as atividades a empresa desempenha tomando 

como limite as atividades desempenhadas pelos seus fornecedores e 

canais; e 

• Escopo geográfico – se refere às regiões geográficas nas quais a 

empresa desempenha as suas atividades. 

 

O escopo competitivo é vital para a vantagem competitiva porque modela a 

configuração da cadeia de valores, além de influenciar na forma de como as atividades 

são desempenhadas e que atividades são compartilhadas entre as unidades. 

Uma empresa para competir internacionalmente deve decidir como distribuir as 

suas atividades na cadeia de valores entre os países. Como auxílio à esta decisão, 

Porter (1986, p. 23), a partir das atividades de logística externa (Figura 9) divide a 

cadeia de valores em duas partes: atividades à montante do fluxo de valor em conjunto 

com as atividades de suporte e as atividades à jusante do fluxo de valor. As atividades 

à jusante por estarem mais relacionadas às atividades dos compradores, geralmente 

localizam-se próximas aos compradores. As atividades à montante e as de suporte, de 

forma contrária, podem ser conceitualmente localizadas independentemente da 

localização dos compradores. 

A forma de como uma empresa compete internacionalmente depende 

basicamente da forma como ela configura e coordena as suas atividades em uma base 

mundial.  

A configuração se refere a forma como a empresa distribui cada uma de suas 

atividades. Pode variar desde uma configuração concentrada, na qual uma atividade é 
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desempenhada em apenas um local, a partir da qual serve “o mundo”, até uma 

configuração dispersa, na qual cada atividade é desempenhada em qualquer país. 

A coordenação varia entre atividades altamente coordenadas até o extremo de 

desempenho de atividades sem coordenação, na qual as unidades têm autonomia para 

decidir como desempenhá-las. A Figura 11 ilustra as opções estratégicas em função da 

configuração e coordenação das atividades. 

As empresas localizadas no canto inferior esquerdo da figura, são empresas que 

competem com uma estratégia centrada no país com as suas atividades dispersas e 

quase sem nenhuma coordenação. Quanto mais a empresa se aproxima do canto 

superior direito da figura, ela adota estratégias globais, com a maioria de suas 

atividades concentrada e altamente coordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Tipos de estratégia internacional 
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 A empresa deve desta forma examinar cada atividade da cadeia de valores e 

verificar se há vantagem competitiva em concentrar ou coordenar globalmente as 

atividades. 

 Independente do tipo de configuração e coordenação, existe cinco tipos de 

estratégia que podem ser usadas por uma empresa em uma indústria global (PORTER, 

1986, 46). A Figura 12 representa estas estratégias. 

 Portanto, uma empresa para competir em uma indústria global tem as seguintes 

alternativas estratégicas: 

• Liderança global no custo ou na diferenciação – a estratégia procura 

vantagens em custos ou diferenciação na configuração / coordenação, 

produzindo uma ampla linha de produtos, que serão vendidos a todos os 

nos mercados nacionais mais significativos; 

• Segmentação global – a empresa deve se concentrar em um segmento 

estreito do mercado internacional. Uma variante seria competir em um 

subconjunto de países nos quais a vantagem da configuração / 

coordenação é elevada; 

• Proteção de mercado – é adotada em países onde as posições de 

mercado são protegidas pelo governo local. Esta estratégia é baseada nas 

limitações impostas pelo governo por meio de tarifas, cotas de importação 

e exigências de utilização de insumos locais, isolando o mercado da 

competição global; 
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• Resposta Nacional – está voltado para os segmentos da indústria que são 

altamente afetados pelas diferenças entre os países, embora a indústria 

como um todo seja global. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 12 – Alternativas estratégicas em uma indústria global 
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4 A indústria de construção naval 
 

 A missão básica da indústria de construção naval é suprir o mercado com novos 

navios. Para atender o mercado, as empresas desta indústria desenvolvem uma série 

de atividades em um ambiente econômico-industrial complexo, sofisticado e altamente 

competitivo. 

 A fabricação de um navio é um projeto de engenharia complexo, que envolve 

inúmeras atividades multidisciplinares, desempenhadas em um longo período de 

tempo, que mobiliza quantitativos vultosos de recursos de diversas naturezas e é 

suportada por um volume expressivo de dinheiro. 

 De acordo com Cho e Porter (1986, p. 540) a indústria de construção naval é 

uma atividade econômica de natureza global, isto quer dizer, de acordo com os autores, 

que a posição competitiva de uma empresa do setor em um país é fortemente 

influenciada pela sua posição em outros países. Invariavelmente os armadores, os 

principais clientes desta indústria, utilizam-se de concorrências internacionais para 

suprirem suas frotas (CHO; PORTER, 1986, p. 540 e STOPFORD, 1997, p. 468). 

 

4.1 O ambiente competitivo da indústria de construção naval 
 

A cadeia produtiva da indústria de construção naval está inserida no ambiente da 

indústria marítima, um sistema de valor que abrange um conjunto de atividades 

distribuídas por diversos setores e seus segmentos: construção e reparação naval; 
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equipamentos marítimos; navegação marítima e águas interiores; operações portuárias, 

indústria militar naval; offshore; e outras atividades. 

 Na análise econômica do setor realizada por Stopford (1997, p.79), o autor 

enfoca basicamente quatro mercados: o mercado de frete, o mercado de construção 

naval, o mercado de navios usados (ou de segunda mão) e o mercado de demolição.  

 O autor observa que estes quatro mercados estão fortemente correlacionados e 

ligados pelo mesmo fluxo de caixa. As receitas que alimentam este fluxo originam-se 

primariamente no mercado de frete, no qual os armadores são remunerados pelo 

afretamento de suas embarcações. O mercado de demolição é considerado uma fonte 

de receitas secundária, particularmente interessante em períodos de recessão, que são 

geradas quando os navios tornam-se obsoletos ou economicamente inviáveis e são 

vendidos como sucata à empresas especializadas; estas empresas, por sua vez, 

transformam as embarcações arrematadas em matéria prima de siderurgia. 

 Uma parcela das receitas geradas nos mercados de frete e de demolição é 

empregada pelos armadores como investimento em suas frotas para a manutenção ou 

ampliação da capacidade de transporte de cargas. Os armadores obtêm os navios 

necessários às suas operações no mercado de construção naval ou no mercado de 

navios usados. 

 É no mercado de construção naval que os recursos financeiros despendidos na 

aquisição de novas embarcações, saem do contexto da indústria marítima na forma de 

pagamentos realizados pelos estaleiros: fornecedores de materiais e equipamentos; 

mão-de-obra; e lucro aos acionistas e proprietários. 
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 O mercado de segunda mão desempenha um papel mais sutil. Os navios 

negociados neste mercado mudam de proprietário sem haver drenagem de dinheiro do 

ambiente da indústria marítima. 

 Desta análise, Stopford (1997) conclui que a verdadeira fonte de riqueza do setor 

encontra-se nas operações de transporte de cargas negociadas no mercado de frete. 

 

4.2 O mercado de fretes 
 
 A análise do mercado de fretes proporciona uma oportunidade para identificar as 

forças subjacentes a este mercado, que se refletem no ambiente competitivo da 

indústria de construção naval. Ou seja, o mercado de fretes influencia o comportamento 

dos compradores da indústria. 

 No mercado de fretes, “lugar” onde negociam aqueles que têm cargas a 

transportar e os que têm navios para transportá-las, ocorrem dois tipos de negociação: 

os contratos de afretamento21 e o afretamento por período de tempo22. No primeiro 

caso, o embarcador23 (despachante) contrata com o armador o transporte para a sua 

carga pelo pagamento de preço fixo por tonelada, assumindo o armador a 

responsabilidade pela operação de transporte. No segundo caso, o afretador24 assume 

o controle operacional do transporte pagando um preço pelo período de afretamento. 

Os tipos de contratos decorrentes destas negociações serão detalhados 

oportunamente. 

                                            
21 Freight contract 
22 Time charter 
23 Shipper 
24 Charter 
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 Os principais atores do mercado são o embarcador, que é o despachante da 

carga, que atua como importador e exportador de bens, o armador que administra a sua 

frota e o agente25 (intermediário), que viabiliza as negociações entre o armador e o 

embarcador. Cada um deles age de acordo com as regras do mercado e seus próprios 

interesses no negócio. 

 O armador disponibiliza no mercado os navios de sua frota que estão livres para 

transportar cargas. Cada navio tem suas próprias características físicas e operacionais 

como as suas dimensões, velocidade de operação, capacidade e o tipo de carga e as 

facilidades para manuseio de carga; além dessas características o armador informa 

quando e em que região do globo terrestre o navio estará disponível. 

 O embarcador ou o afretador pode ser alguém que possui um contrato de 

transporte de carga, com os portos de origem e destino definidos e prazos a serem 

observados; pode ser também uma companhia de navegação que precisa 

complementar a sua frota com um navio extra por um determinado período de tempo. A 

quantidade, o momento de disponibilidade da carga, assim como as suas 

características físicas irão determinar o tipo de contrato requerido. 

 Cabe ao agente, chamado de shipbroker, ou somente broker, o papel de 

viabilizar as negociações entre o embarcador, ou afretador, e o armador sob 

pagamento de comissões, um percentual sobre o montante negociado. Para 

desempenhar este papel, o broker tem a necessidade de monitorar sistematicamente o 

mercado em termo de cotações de fretes, disponibilidade de navios para cada tipo de 

operação e cargas e estar em contato permanente com exportadores e importadores. 

                                            
25 Broker 
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Quatro tipos de arranjos contratuais são comumente utilizados. Sob Afretamento 

por Viagem26, o armador é contratado para transportar uma carga específica, entre 

determinados portos, em um navio específico, em um dado intervalo de tempo, ao 

preço negociado por tonelada. Cabe ao armador todo o custo associado à prestação do 

serviço. O afretador assume a responsabilidade do embarque e descarga da carga nos 

portos de origem e destino. Uma variante desta modalidade é o Contrato de 

Afretamento27, no qual o armador é contratado, por um período, para fazer transportes 

regulares de uma série de parcelas de um determinado tipo de carga, remunerado por 

toneladas transportadas; este tipo de contrato é às vezes referido como “navegação 

industrial”. Nesta modalidade é reservado o direito do armador escolher a embarcação 

mais adequada à prestação do serviço, com a possibilidade de trocar o navio durante o 

contrato. O Afretamento por Período de Tempo28 é o arranjo contratual no qual o 

armador e o afretador empregam o navio, completo com a sua própria tripulação, para 

transporte de carga com a remuneração calculada em uma base diária. Nesta 

modalidade é reservado ao afretador o direito de operar o navio em qualquer rota, 

sendo responsável pelas despesas com taxas portuárias, combustíveis e manuseio da 

carga. Ao armador cabe a responsabilidade pela manutenção, tripulação e a 

performance operacional do navio. Finalmente, o contrato de Afretamento a Casco 

Nu29, neste caso a embarcação é afretada sem tripulação, sem combustível, por 

prazo determinado e com local de recebimento e devolução pré-acordados. O 

                                            
26 Contrat of Voyage Charter 
27 Contract of Affreightment 
28 Time Charter ou Term Charter 
29 Bareboat Chater 
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afretador ou embarcador assume o total controle operacional do navio com a utilização 

de tripulação própria. Este contrato assemelha-se aos contratos de leasing. 

O armador, principal cliente da indústria de construção naval, necessita tomar 

inúmeras decisões na administração do seu negócio de transporte marítimo: emprega 

os navios de acordo com as diversas modalidades de contrato, gerencia a manutenção 

da frota, complementa a frota com afretamento de navios de terceiros, compra e vende 

navios no mercado de embarcações de segunda mão, mantém os navios anti-

econômicos na reserva técnica30 e encomenda navios novos aos estaleiros. 

 

4.2.1 A dinâmica da economia do mercado de fretes 
 

A partir da estrutura descrita acima, pode-se identificar a existência de um 

mecanismo econômico que vai fazer o ajuste entre dois elementos chave do mercado: 

a procura por transporte marítimo e a oferta de capacidade de transporte. O estado do 

equilíbrio entre a oferta e a procura será refletido nas cotações do frete de acordo com 

as suas diversas modalidades. 

A Figura 13 é um diagrama causal que representa o modelo desenvolvido por 

Stopford (1997), com base no princípio econômico do equilíbrio entre a oferta e a 

procura, por meio do qual o autor explica o comportamento característico do mercado 

de fretes: cíclico, irregular e volátil. 

 
 
 
 
 
 
                                            
30 Lay up 
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Figura 13 – O equilíbrio entre a oferta e a procura por transporte marítimo 
 
 

 Neste modelo observam-se dois laços31 de realimentação negativa (ou dois laços 

negativos): o primeiro contém a variável oferta e o segundo a variável procura. As 

variáveis “razão oferta / procura” e frete são compartilhadas pelos dois laços. Do ponto 

de vista da teoria de dinâmica de sistemas os laços negativos favorecem o equilíbrio do 

sistema (FORRESTER, 1961). 

Aumentos na variável razão oferta / procura levam a reduções na variável frete. 

Por sua vez aumentos na variável frete implicam simultaneamente reduções na variável 

procura e aumentos na variável oferta. Aumentos na variável oferta acarretarão 

aumentos na variável razão oferta / procura, enquanto que reduções na mesma 

ocorrem em razão de aumentos na procura. 

                                            
31 Looping 

 
Fonte: Elaboração do autor
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O mercado de frete estará em equilíbrio, com preços razoavelmente estáveis, no 

momento em que os armadores conseguirem oferecer capacidade de transporte 

marítimo no mesmo nível da procura.   

 No curto prazo, se em dado momento houver excesso de oferta em relação à 

procura por transporte marítimo, a razão oferta / procura assumirá valor maior que a 

unidade, indicando desequilíbrio no mercado que levará a redução nas cotações de 

fretes. Este comportamento é explicado pelo fato de que o excesso de oferta de 

capacidade oferecida pelo mercado, levará os armadores a competir com cortes de 

preços com a finalidade de garantir contratos e evitar a ociosidade de suas 

embarcações. 

 Entretanto, caso haja aquecimento da procura, por transporte marítimo, de forma 

que ela se torne significativamente superior à oferta disponível, este desequilíbrio 

forçará a subida dos preços, pois o embarcador, para garantir o despacho de sua 

carga, estará disposto a pagar mais pelo transporte. 

 Portanto o frete desempenha papel fundamental para o equilíbrio do mercado. 

Quando há tendência de aumento do frete, há estimulo para que o armador ofereça 

maior capacidade de transporte marítimo. Entretanto, provavelmente, isto tornará mais 

caro o transporte marítimo, o que levará o arrefecimento da procura, uma vez que o 

embarcador procurará por alternativas mais econômicas para o despacho das cargas. 

 As variações em sentidos opostos da oferta e da procura em função das 

variações no frete, no longo prazo, levarão ao equilíbrio a razão oferta / procura, a qual 

por sua vez conferirá estabilidade ao frete. Essa dinâmica, é representada pelas 

realimentações negativas, as quais contribuirão, em termos ideais, para o equilíbrio do 

sistema. 
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 Entretanto observa-se a presença de tempos de resposta diferenciados em cada 

parte do sistema em virtude das peculiaridades de suas dinâmicas. A procura 

certamente responde mais rapidamente às variações nos fretes do que a oferta, tendo 

em vista que os tempos envolvidos para a construção de novas embarcações serem 

maiores que os tempos necessários para o ajuste da procura. Ou seja, em termos de 

dinâmica de sistemas o laço negativo da oferta apresenta um atraso significativo em 

relação ao laço negativo da procura, o que provavelmente implicará um estado quase 

permanente de desequilíbrio no qual a oferta tenderá a se posicionar atrás da procura 

em termos de tempos de resposta. 

 Stopford (1997, pp. 117 e 128) explica a razão desta dinâmica diferenciada entre 

a procura e a oferta. A procura é bastante sensível às oscilações da economia mundial, 

razão pela qual sofre variações bruscas ao longo do tempo, enquanto que a oferta 

responde de forma ponderada, ou seja, para um navio de grande porte é requerido um 

longo período de tempo para ser construído, que pode variar entre alguns meses a um 

pouco mais de um ou dois anos, dependendo do seu porte e da sua complexidade. Isto 

introduz um atraso significativo na reposta a um crescimento rápido da demanda. Por 

outro lado, um navio tem uma vida média entre 20 a 25 anos, o que implica em uma 

resposta lenta da oferta no caso de desaquecimento da procura. 

 Esta estrutura explica o comportamento cíclico irregular do mercado de fretes 

descrito por Stopford (1997), o que o torna praticamente imprevisível. De acordo com 

Forrester (1961, p. 51), este comportamento é típico de sistemas econômico-industriais 

no qual uma pequena perturbação leva a comportamentos instáveis até serem contidos 

por não-linearidades, cujo esbarro superior é explicado pelos recursos limitados e o 

inferior pelo nível de atividade zero. 
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 A Figura 14 representa um ciclo típico do mercado de granéis sólidos na qual 

mostra as variações do frete ao longo dos anos (STOPFORD, 1997). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 14 – Variação do frete com o tempo 

 
 De acordo com Stopford (1997, p. 43) durante o primeiro estágio, denominado 

vale ou cavado32, podem ser evidenciadas três características. Em primeiro lugar existe 

excesso de capacidade de transporte marítimo, o que implica em longas filas de espera 

nos portos para carregamento e descarga de navios; navios operando a baixa 

velocidade para economizar combustível; e atrasos nas chegadas. Em segundo lugar 

as cotações de frete aproximam-se dos custos de operação e os navios menos 

eficientes são deixados em reserva. E, em terceiro lugar, a predominância de baixa no 

mercado, combinado com o enxugamento da disponibilidade de créditos, leva a uma 

situação negativa de caixa, a qual tende a se tornar cada vez maior. Algumas 

companhias com problemas de caixa são forçadas a se desfazerem de seus navios a 

                                            
32 Trough 

 
Fonte: Stopford (1997, p. 43)
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preços incrivelmente baixos, dado que nesta situação é pequeno o número de 

compradores. Os preços dos navios mais antigos caem até o nível das cotações da 

sucata oferecidas pelo mercado de demolição. 

 Ao longo do segundo estágio, denominado recuperação33, à medida que a oferta 

e a procura evoluem em direção ao equilíbrio, o primeiro sinal positivo da recuperação é 

a elevação das cotações de frete para um patamar acima dos custos de operação, 

seguida pela redução da tonelagem na reserva técnica. Entretanto, as expectativas com 

relação ao mercado mantêm-se incertas e imprevisíveis. Otimismo alterna-se com a 

desconfiança de que o mercado está realmente em recuperação; sendo que, em 

determinadas situações, um pessimismo acentuado pode abortar eventual recuperação 

do mercado. À medida que a liquidez começa melhorar os preços dos navios usados 

elevam-se e a expectativa positiva torna-se mais firme. 

 No pico34 do mercado, quando todo o excesso de capacidade de transporte foi 

absorvido pelo mercado, o mesmo entra na fase em que a oferta e a procura encontram 

o ponto de equilíbrio. As cotações de frete estão elevadas em um patamar equivalente 

a duas ou três vezes os custos de operação. O pico pode durar poucas semanas ou 

alguns anos dependendo das pressões sobre o equilíbrio entre a oferta e a procura. 

Apenas alguns poucos navios comprovadamente ineficientes são deixados na reserva 

técnica; a frota opera à velocidade máxima; a liquidez dos armadores cresce 

significativamente; os bancos disponibilizam considerável volume de créditos; a 

prosperidade do setor é propagada de forma otimista pelos meios de comunicação; e 

algumas companhias de navegação são incentivadas a capitalizarem-se por meio de 

                                            
33 Recovery 
34 Peak ou Plateau 
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oferecimento público de suas ações. Os preços do mercado de navios usados tornam-

se aquecidos de forma que as cotações dos navios mais modernos alcançam valores 

superiores aos cotados pelos estaleiros para construí-los. As carteiras de encomendas 

dos estaleiros começam a crescer vagarosamente no início, acelerando ao longo da 

evolução do pico, tornando-os repletos de encomendas. 

 O quarto estágio, denominado colapso35, ocorre quando a oferta ultrapassa a 

procura. O movimento de queda de uma forma geral é causado por fatores 

fundamentais como o ciclo de negócios; embora ainda leve certo tempo para 

descongestionar os portos e para que as embarcações encomendadas no topo do ciclo 

sejam entregues, as expectativas negativas podem acelerar o processo de queda em 

poucas semanas. Neste momento há um acúmulo de navios na reserva técnica36 nos 

portos. As cotações de frete despencam, os navios operam com velocidades reduzidas 

e os navios de menor eficiência precisam esperar por carga por longos períodos. 

Embora a liquidez se mantenha alta por certo tempo, as expectativas tornam-se 

confusas alternando-se de acordo com as flutuações do frete. 

 De acordo com Stopford (1997, p. 42) é por meio deste movimento do mercado 

que o desequilíbrio entre a oferta e a procura é removido. Ainda de acordo com o autor, 

se a oferta estiver muito abaixo da procura, o mercado recompensará o investidor com 

altas cotações de frete até que os navios encomendados aos estaleiros cheguem ao 

mercado. No caso da existência de excesso de navios, o fluxo de caixa da indústria de 

transporte marítimo será enxugado até alguns armadores desistirem do negócio e 

alguns navios serem vendidos para o mercado de demolição. A partir desta perspectiva, 

                                            
35 Collapse 
36 Spot ship 



77 

a duração de cada ciclo é incidental, ou seja, o ciclo durará o suficiente para trazer de 

volta ao equilíbrio a oferta e a procura. Se na perspectiva dos investidores há um 

movimento de alta em curso e decidirem manter a suas frotas, certamente o ciclo vai ter 

maior duração. 

 “Como os armadores estão sempre tentando adivinhar a evolução de cada ciclo, 

o comportamento emocional dos tomadores de decisão confere a cada ciclo as suas 

peculiaridades. Não há outra razão que explique as irregularidades dos ciclos.” 

(STOPFORD, 1997, p. 42). 

 Desta forma pode-se concluir que os ciclos são responsáveis pela coordenação 

entre a oferta e a procura, a qual influencia diretamente os investimentos na indústria 

de transporte marítimo, a qual inclui a indústria de construção naval. De acordo com o 

descrito anteriormente, cada ciclo compreende quatro estágios bem definidos: o cavado 

do mercado é seguindo da recuperação que leva ao pico seguido do colapso. Os 

estágios são episódicos sem regras fixas que estabeleçam a duração de cada ciclo, ou 

seja, não são esperados ciclos regulares. Não há fórmulas que possam prever a forma 

do próximo ciclo, pois uma tendência de recuperação poderá ser abortada em meio ao 

seu curso jogando o mercado de volta à recessão, por outro lado, eventualmente um 

colapso pode ser revertido antes que as cotações de frete atinjam o seu nível mais 

baixo. Enquanto os períodos de recessão podem durar de meses a muitos anos, o pico 

pode durar de um mês a um ano. 

 Deve ser considerada ainda a existência de ciclos de longo prazo governados 

pela evolução tecnológica. Desenvolvimentos na área de automação e na modalidade 

de transporte, como por exemplo cargas transportadas em contêineres, têm incentivado 

investimentos em navios mais eficientes. À medida que estes navios chegam ao 
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mercado um novo padrão de eficiência é estabelecido. Quanto maior é o avanço 

tecnológico maior será o seu impacto no mercado. A transição de uma tecnologia para 

outra pode demandar cerca de vinte anos durante os quais afetará a estrutura 

econômica da indústria. Em um período de cerca de 100 anos pesquisados por 

Stopford (1997, p. 74) houve uma sucessão destes ciclos, dos quais destacam-se: a 

substituição da vela pela propulsão a vapor; a propulsão à motor diesel em substituição 

ao vapor; o processo de adoção do transporte de carga em containeres e os 

aperfeiçoamentos nos processos de carga e descarga de navios graneleiros. 

 

4.2.2 Os fatores que influenciam o mercado de frete 
 
 Cabe neste momento, com o objetivo de buscar o entendimento do 

comportamento dinâmico de cada uma das variáveis envolvidas no modelo (oferta, 

procura, frete e razão oferta / procura), identificar os fatores que as influenciam. Ou 

seja, a partir deste ponto será detalhado o mecanismo que o mercado utiliza para 

regular a oferta e a procura na tentativa de manter o equilíbrio. 

 Para descrever a dinâmica do mercado Stopford (1997, p. 114) utiliza um 

conjunto de variáveis que influenciam a oferta e a procura. A figura 15 foi elaborada 

com base na descrição, feita pelo autor citado, destas variáveis.  

A procura por transporte marítimo é mais apropriada quando medida em 

unidades de “tonelada-milhas” do que em capacidade de carga em tonelagem requerida 

da frota, pois desta forma evita-se considerações sobre a eficiência da forma de 

utilização dos navios, visto que esta questão é abordada na análise da oferta. 
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Figura 15 – Os fatores que influenciam a oferta e a procura 

 
 
 Neste modelo, a principal influência sobre a procura é o comportamento da 

economia mundial. Esta, de acordo com STOPFORD (1997, p. 118), é a principal 

geradora da procura por transporte marítimo, visto que tem influencia direta no volume 

das importações e exportações de matérias-primas e produtos manufaturados, 

realizadas por diversas indústrias ao redor do mundo. Entretanto, o autor chama a 

atenção de que esta influencia não se dá de forma simples e direta. Devem ser 

considerados aspectos sobre os ciclos de negócios, as elasticidades econômicas 

relativas ao comércio de mercadorias e os ciclos de desenvolvimento do comércio 

marítimo. 

Fonte: Elaboração do autor 
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 Não há dúvidas que os ciclos no mercado de frete são reflexos dos ciclos de 

negócios. De acordo com Stopford (1997, p. 118), as flutuações nas taxas de 

crescimento econômico repercutem através do comércio marítimo, implicando em um 

padrão de comportamento cíclico na procura por navios. Portanto, existe uma 

correlação muito estreita entre a produção industrial mundial e o comércio marítimo 

internacional. 

 Existem diversos fatores externos e internos que combinam entre si para conferir 

características próprias a cada ciclo econômico. Os fatores externos incluem eventos 

tais como guerras ou mudanças bruscas nas cotações de commodities, em particular o 

petróleo, que causam variações rápidas e acentuadas na procura. Os fatores internos 

se referem à própria estrutura dinâmica da economia mundial, a qual, de acordo com 

Stopford (1997, p. 119), conduz naturalmente a um comportamento cíclico no lugar de 

um crescimento linear. O autor faz referência aos seguintes fatores: os efeitos 

aceleradores e multiplicadores, os atrasos, a formação de estoques, fenômenos 

comportamentais e psicológicos dos principais atores e os choques randômicos. 

 No longo prazo o comércio marítimo responde às variações da economia 

mundial em uma proporção que varia de acordo com a sua elasticidade econômica, ou 

seja, as variações no comércio marítimo podem ser mais lentas ou mais rápidas, ou até 

mesmo iguais, às variação do crescimento econômico mundial.  

 De acordo com Stopford (1997, p. 121) essa elasticidade varia ao longo dos 

anos, primeiramente em virtude do equilíbrio entre a procura por insumos de produção 

e a disponibilidade local destes insumos e, em segundo lugar, o fato de que o 

desenvolvimento traz mudanças nos padrões de consumo dos recursos. 
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 O comércio marítimo de commodities é composto basicamente por petróleo e 

seus derivados37, minério de ferro, carvão mineral e grãos alimentícios. Em menor 

proporção podem ser inclusos neste rol os produtos florestais para a indústria de 

celulose e outros minérios como a bauxita e o cobre. 

 A influencia do comércio de commodities sobre a procura por transporte marítimo 

deve ser entendida sob dois aspectos: curto prazo e longo prazo (STOPFORD, 1997, 

122). 

 De acordo com a referência citada a principal causa da volatilidade de curto 

prazo é o comportamento sazonal de algumas destas commodities, principalmente as 

de origem vegetal, que obedecem aos ciclos do plantio e colheita, assim como o 

petróleo cujo consumo aumenta significativamente no hemisfério norte durante o 

inverno. 

 As tendências de longo prazo no comércio marítimo de commodities estão 

estreitamente ligadas às características econômicas das indústrias que as consomem 

ou as produzem. Embora cada negócio tenha a sua peculiaridade, de acordo com 

Stopford (1997, p. 123) devem ser considerados quatro tipos de variações: o consumo 

de algumas commodities em particular, ou dos produtos das quais eles são feitos; as  

fontes de obtenção destas commodities; a localização das plantas de processamento; e 

a política de transporte. 

 O comportamento sazonal de commodities tem um efeito acentuado no chamado 

spot market 38, ou seja, no mercado onde o afretamento de navios é de curtíssimo 

prazo, em geral para uma única viagem. É neste mercado que se busca a 

                                            
37 Também chamados de “produtos” no comércio marítimo 
38 Neste trabalho o termo spot charter market é tratado como mercado de afretamento de navios avulsos. 
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complementação da frota para o atendimento das tonelagens requeridas a curto prazo 

para absorver as flutuações da procura, em especial no transporte de produtos 

agrícolas. 

 A procura por transporte marítimo é diretamente influenciada pela variável 

chamada “média das rotas39”, medida em milhas náuticas, uma vez que a procura é 

calculada pelo produto do volume da carga, medidos em toneladas, pela distância 

média a qual ela percorrerá, medida em milhas náuticas. Portanto variações nas rotas 

de transportes das commodities afetam diretamente a procura por transporte marítimo. 

 Stopford (1997, p. 125) para ilustrar a importância das distâncias médias das 

rotas marítimas comerciais no comportamento do mercado de frete, faz referências 

históricas ao fechamento do Canal de Suez. Nas duas ocasiões em que o canal foi 

fechado, o percurso médio do transporte de petróleo do Golfo Pérsico para a Europa 

aumentou subitamente de 6.000 para 11.000 milhas, levando ao aumento explosivo do 

frete. 

 Os eventos políticos referem-se à ocorrência de conflitos armados regionais, 

revoluções, nacionalizações políticas de ativos estrangeiros e greves. Tais eventos 

podem causar variações bruscas e inesperadas na procura por transporte marítimo. 

Stopford (1997, P. 126) afirma que estes eventos não afetam necessariamente de 

forma direta a procura por transporte marítimo; “as conseqüências indiretas são 

geralmente mais relevante”. 

 O custo do transporte marítimo é conseqüência direta do frete e influencia a 

procura. Pois a decisão de transportar mercadorias por rotas marítimas depende da 

economia da operação de transporte. De acordo com Stopford (1997, p. 127), matérias-
                                            
39 Avarage haul 
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primas serão transportadas a partir de fontes distantes se o custo da operação de 

embarque puder ser reduzido a um nível aceitável ou há benefícios compensadores 

com relação à qualidade. Caso o custo de transporte se torne demasiadamente alto, 

haverá procura por fontes de abastecimento mais próximas ou por outro meio de 

transporte mais econômico. 

 Stopford (1997, p. 127) demonstra que há uma relação de longo prazo entre 

custo de transporte e os custos operacionais, pois ao longo do tempo as companhias 

de navegação têm oferecido transportes a menor custo por meio de navios e operações 

mais eficientes. 

 A partir deste ponto serão analisados os fatores que influenciam o 

comportamento da oferta. De acordo com Stopford (1997, p. 129), em razão do fato de 

que a oferta de transporte marítimo é controlada por um pequeno grupo de tomadores 

de decisão, esta variável exprime a parte comportamental do modelo40; isto significa 

que muitas das decisões sobre a oferta de capacidade são tomadas em função das 

expectativas (positivas ou negativas) que o tomador de decisão tem em relação à 

evolução do mercado. 

 De acordo com o autor a oferta é influenciada por quatro grupos de tomadores 

de decisão: os armadores; os despachantes; os banqueiros e as autoridades 

reguladoras. 

 No primeiro plano das decisões a respeito da oferta de capacidade de transporte 

de carga figuram os armadores. A eles cabe decidir desde as encomendas aos 

estaleiros até a alienação de navios, vendendo-os à indústria de demolição, assim 

como, enviar ou retirar as embarcações menos lucrativas da frota de reserva. 
                                            
40 Behavioural. 
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 Os despachantes de cargas, ou embarcadores, de acordo com as suas 

estratégias podem se tornar proprietários de embarcações, atuando desta forma como 

armadores; podem exercer influência sobre os armadores por meio de contrato de 

afretamento por tempo. 

 Os banqueiros influenciam os investimentos por meio de concessão de 

financiamentos. As pressões financeiras dos bancos sobre o mercado podem levar à 

decisão sobre a alienação de navios para a indústria de demolição, especialmente em 

épocas de baixa no mercado de frete. 

 As políticas das autoridades reguladoras influenciam a oferta de transporte 

marítimo impondo limitações em termos operacionais e no porte das embarcações em 

atendimento a requisitos de segurança ambiental. 

 A frota mercante é referenciada em temos de capacidade de carga medida em 

tonelagem41. A capacidade de carga da frota é ajustada pelas entregas da indústria de 

construção naval e pelas alienações à indústria de demolição. Ou seja, no longo prazo 

as demolições e as entregas determinam a taxa de crescimento da frota em um passo 

que deve ser avaliado, na escala de tempo, em anos. (STOPFORD, 1997, p.129). 

 De acordo com a referência citada, a frota mercante deve ser também avaliada 

do ponto de vista da sua composição em termos de tipos de navios e também do porte 

dos mesmos, cuja tendência são de navios cada vez maiores em função dos efeitos da 

economia de escalas experimentados pelo transporte de muitas das commodities. 

                                            
41 Deadweght tonnage 
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 A produtividade da frota media em tonelada-milhas por tonelagem42 reflete a 

forma de como os navios são utilizados, conferindo ao modelo um elemento de 

flexibilidade (STOPFORD, 1997, p. 132). 

 De acordo com a referência citada, a natureza das variações na produtividade da 

frota, reside no fato de que da totalidade do tempo que o armador dispõe de um navio, 

apenas uma pequena parcela é utilizada efetivamente no transporte de carga. Stopford 

(1997, p. 133) apresenta o caso de um VLCC43 que apenas 1/3 do tempo ao longo de 

um ano é utilizado em operações efetivas de transporte marítimo de petróleo, sendo 

que cerca de 150 dias são despendidos em operações de carga e descarga nos portos 

e viagens de retorno com lastro; o restante do tempo é consumido em períodos de 

manutenção, docagens de inspeções, esperas e na reserva técnica. 

 A produtividade depende fundamentalmente de quatro fatores: a velocidade 

média de operação da frota, tempo médio de espera nos portos, taxa de utilização 

média da capacidade de transporte de carga, por navio da frota, em tonelagem e o 

número médio de dias nos quais os navios da frota são empregados efetivamente no 

transporte de carga. 

 De acordo com Stopford (1997, p. 134), a performance operacional da frota pode 

ser ajustada em resposta às variações das condições do mercado de frete. Diante de 

um mercado em recessão o ritmo das operações torna-se mais lento; para economizar 

combustíveis e lubrificantes as velocidades de operação são reduzidas; e do momento 

que as cargas já não estão prontamente disponíveis para embarque, os tempos de 

espera ficam maiores. Eventualmente embarcações não eficientes são deixadas na 

                                            
42 Ton miles per deadweight tonnage 
43 Very Large Crude Carrier 
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reserva técnica. Nestas condições, freqüentemente navios petroleiros e graneleiros são 

usados como depósitos para armazenagem. 

 No longo prazo o nível de produção da indústria de construção naval se ajusta às 

variações na demanda. Porém, estes ajustes não são simples ou imediatos. A atividade 

de construção naval é um negócio de longo ciclo, com o atraso entre o momento da 

colocação do pedido e a entrega do navio pronto entre 1 a 5 anos, dependendo do 

volume das carteiras de encomendas (STOPFORD, 1997, p.135). 

As encomendas colocadas nos estaleiros são baseadas em estimativas da 

procura futura, as quais, de acordo com Stopford (1997, p.135), estão freqüentemente 

erradas. Há ainda uma dificuldade adicional quanto as decisões de redução nos níveis 

de produção na indústria de construção naval, que é a intervenção política dos 

governos no sentido de preservar os empregos. 

A indústria de demolição é responsável pela remoção dos navios do mercado, 

determinando a vida útil de cada tipo de embarcação de acordo com as condições de 

mercado, o que pode tornar as abordagens sobre a evolução da oferta de capacidade 

um assunto de alta complexidade (STOPFORD, 1997, p. 137). As razões que levam à 

decisão de alienação de um navio dependem de um número de fatores que interagem 

em diferentes formas: a idade da embarcação, a obsolescência técnica, a cotação de 

preços da sucata, as receitas correntes e as expectativas do mercado. 

É evidente que o principal fator que influencia a oferta de capacidade de 

transporte marítimo é o frete. De acordo com Stopford (1997, p. 139), o frete é o 

principal dispositivo regulador que motiva os tomadores de decisão a ajustar a oferta de 

capacidade no curto prazo e encontrar formas de reduzir seus custos a longo prazo. Ou 

seja, em resposta às demandas de curto prazo os armadores ajustam as velocidades 



87 

de operação e retiram ou colocam os navios menos eficientes na frota reserva, 

enquanto que no longo prazo são tomadas decisões sobre venda ao mercado de 

demolição ou encomendas de novas embarcações aos estaleiros. 

 

4.2.3 O Mecanismo de ajuste do equilíbrio entre a oferta e a procura 
 

O frete é o mecanismo de ajuste que liga a oferta de capacidade à procura por 

transporte marítimo. O seu funcionamento é bastante simples. Os armadores e os 

embarcadores, por meio de negociações, acertam um preço que reflete o equilíbrio 

entre a disponibilidade de navios e cargas a serem transportadas no mercado. Se 

houver excesso de navio com relação ao volume de carga, a cotação de frete será 

baixa, caso contrário assumirá um valor alto. Uma vez que a taxa de frete é 

estabelecida, os armadores e embarcadores fazem seus ajustes que eventualmente 

levam ao equilíbrio a oferta e a procura (STOPFORD, 1997, p.139). 

A Figura 16 representa de forma qualitativa a função de oferta de capacidade de 

transporte marítimo, a função de procura por transporte marítimo e o preço equilíbrio 

pelo qual o armador oferece ao mercado capacidade de transporte no mesmo nível da 

procura. 

A função de oferta representa o volume de transporte disponibilizado pelos 

armadores para cada nível da taxa de frete. À medida que o preço pago pelo frete 

assume valores mais elevados, os armadores disponibilizam para o mercado maior 

volume de transporte marítimo, por meio de ajustes nas velocidades de navios e 

voltando a operar as embarcações que estavam na reserva. 
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Figura 16 – As funções de oferta e de procura por transporte marítimo 

 
 

Na região “A”, conforme assinalado na figura, há um oferecimento parcial de 

capacidade de transporte de carga, com os navios menos eficientes mantidos na 

reserva, de acordo com os níveis da taxa de frete . Na região “B” os níveis da taxa de 

frete alcançam valores suficientes para que seja ofertada a totalidade da capacidade de 

transporte; não há navios na reserva. Na região “C” a totalidade da frota estará em 

operação à máxima velocidade. A partir deste ponto não há possibilidade de aumento 

na oferta de capacidade, pelo menos a curto prazo, salvo se houver entregas de novas 

embarcações encomendadas aos estaleiros. 

A função de procura por transporte marítimo mostra como os embarcadores se 

ajustam às cotações de frete. A curva de demanda é praticamente vertical. De acordo 

com Stopford (1997, p. 141) a maioria dos granéis tem este comportamento, o qual é 

explicado pela inexistência de transportes alternativos competitivos. 

Fonte: Stopford (1997, p. 140) 
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O ponto de equilíbrio representa a situação na qual a taxa de frete alcança um 

nível, para o qual a capacidade ofertada encontra as necessidades de transporte 

marítimo. Quando o ponto de equilíbrio está situado na região “A” a taxa de frete reflete 

a procura baixa. Quando a procura posiciona o ponto de equilíbrio na região “B” , há um 

discreto aumento na taxa de frete visto que alguns navios que estavam na reservam 

voltam a operar. Porém um pequeno aumento da procura posiciona o ponto de 

equilíbrio na região “C” fazendo com que o frete atinja taxas altíssimas, pois nesta 

ocasião as cotações do mercado de frete são ditadas pelos navios mais antigos e 

menos eficientes, os quais necessitam de receitas altas para cobrir os seus altos custos 

operacionais. 

O mecanismo de ajuste de longo prazo do equilíbrio entre a oferta e a procura 

atua através dos mercados de navios usados, de demolição e de construção naval. À 

medida que as taxas de frete caem durante a recessão, a rentabilidade dos navios e, 

consequentemente, suas respectivas cotações no mercado de navios usados 

despencam. Eventualmente os preços dos navios menos eficientes atingem níveis do 

mercado de demolição. Nessas condições os navios são alienados e comprados pela 

indústria de demolição, sendo permanentemente removida desta forma uma parcela da 

capacidade excedente do mercado. A queda dos preços dos navios usados torna-os, 

eventualmente, economicamente viáveis para outras aplicações, como armazenagem 

de petróleo e operações de transbordo no mercado de graneis. Desta forma o 

mecanismo do preço atua no mercado reduzindo a oferta de navios no mercado. 

Em outro momento quando a oferta de capacidade torna-se pequena comparada 

à procura empurrando para cima as cotações do frete, este efeito repercute no mercado 

de navios usados. Os armadores neste momento vão em busca de capacidades 
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adicionais para reforçar as suas frotas e, do momento que há falta de navios no 

mercado, os despachantes decidem também expandir suas próprias operações de 

transporte marítimo para garantir navios para as suas cargas. Com o desequilíbrio entre 

o número de compradores e vendedores, as cotações do mercado de navios usados, 

dependendo da idade do navio, ultrapassam os preços do mercado de construção 

naval. Neste instante, dada as escassez de navios no mercado e as cotações de frete 

altamente atrativas, os armadores colocam suas encomendas nos estaleiros, os quais 

experimentam uma expansão rápida de suas carteiras de pedidos. Dois ou três anos 

depois começam a entrar no mercado as primeiras embarcações entregue pelos 

estaleiros, iniciando desta forma a expansão da oferta de capacidade. 

A combinação entre a volatilidade da procura com os atrasos significativos para o 

ajuste da oferta com a procura, forma a estrutura para a dinâmica cíclica do mercado. 

De acordo com Stopford (1997, p. 145), os armadores tendem a tomar suas decisões 

de investimentos com base no status corrente do mercado, ou seja, eles colocam suas 

encomendas nos estaleiros de acordo com a atratividade das cotações do frete; frete 

alto, muitas encomendas, frete baixo, poucas. No lapso de tempo natural entre a 

encomenda e a entrega das novas embarcações, podem haver mudanças significativas 

no comportamento da procura, desta forma qualquer tendência de ciclo será 

amplificada. 

Stopford (1997, p. 145) demonstra que nos últimos 100 anos o ciclo tem a 

duração média de 7 anos, ou seja, a duração esperada para que o mecanismo do 

mercado de frete atue de forma a equilibrar a oferta com a demanda. Geralmente 

demora de dois a três anos para que as encomendas de novos navios sejam entregues, 

são necessários também de dois a três anos para que a indústria de demolição remova 
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a capacidade excedente do mercado e de dois a três anos para que o mercado 

estimule novamente os armadores a apresentarem as suas encomendas aos estaleiros. 

Diante da dinâmica apresentada, cabe aos investidores do mercado questionar 

se a evolução de longo prazo das taxas de frete lhes garantirá retornos significativos 

sobre seus investimentos. Certamente que nenhum investidor poderá se sentir 

confortável a cada solavanco do mercado (STOPFORD, 1997, 147). 

 

4.2.4 O risco do mercado de frete 
 

Considerando o ambiente turbulento do mercado de frete e o volume de recursos 

financeiros envolvidos com a atividade, cabe a seguinte pergunta: quem arcará com os 

riscos dos investimentos? 

O movimento de subida e descida em qualquer mercado desempenha um papel 

central na economia de qualquer negócio, o que torna primordial o gerenciamento de 

riscos para lidar com as incertezas e volatilidades do ambiente (STOPFORD, 1997, p. 

38). 

O navio é um bem de capital caro, de grande porte e alto valor na indústria 

marítima. No ambiente econômico turbulento desta indústria faz-se necessário saber 

quando obter novas embarcações e quando aliená-las. 

De acordo com STOPFORD (1997, p. 38) , quando o risco é arcado pelo 

proprietário da carga (o despachante), o armador desempenha o papel de sub-

contratado. Este procedimento institui a chamada navegação industrial. Por outro lado, 

quando o risco é deixado com o armador, o negócio de transporte marítimo torna-se 

altamente especulativo. Este modo de operação é denominado spot market. 
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Os termos spot market ou spot shipping, originários da língua inglesa, são 

amplamente utilizados no mercado de transporte marítimo e não há tradução direta 

para o português. Em algumas partes deste trabalho serão referenciados como 

“mercado avulso” ou “navegação avulsa”. 

A preferência pela navegação industrial ocorre quando há confiança nas 

previsões das necessidades futuras de transporte. Neste caso os embarcadores optam 

por arcar com os riscos, tornando-se proprietários de suas frotas ou firmam contratos de 

longo prazo de afretamento por tempo com armadores independentes. Neste caso cabe 

aos armadores prestar o serviço contratado e preservarem as suas margens pelo 

controle dos custos. Em alguns contratos é comum a previsão de utilização de navios 

que ainda serão construídos, ou seja, o armador contratado se compromete a 

encomendar os navios para prover à necessidade de capacidade futura, dada a certeza 

do contrato. Isto ocorre no negócio de transporte de minério de ferro, bauxita e carvão 

mineral. 

Em oposição à navegação industrial, no mercado de frete os armadores arcam 

com seus próprios riscos e os armadores contratam fretes quando necessário. Há 

muitas indústrias, notoriamente as que negociam com produtos agrícolas, as quais os 

embarcadores dificilmente conseguem saber qual o volume de carga que será 

transportado no futuro ou quantos navios ele vai precisar. O problema é que quando 

surge a necessidade de empregar navios, os preços dos fretes podem estar altos ou 

baixos. Isto é característico da navegação avulsa. 

O armador que opera no mercado avulso fundamenta as suas decisões na 

perspectiva de que haverá demanda pelas embarcações que ele adquire de forma a 

prover retorno significativo sobre os investimentos realizados. Para isso ele adquire e 
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vende navios e os empregam de acordo com o mercado. É desta forma que inúmeros 

armadores independentes operam a partir de seus escritórios espalhados pelo mundo 

inteiro. 

Stopford (1997, p. 71) demonstra que os negócios relativos ao transporte 

marítimo de carga são de alto risco e, contra o entendimento comum sobre 

investimentos de risco, de baixa rentabilidade média. Embora o mercado tenha 

consciência disto, esta atividade continua atraindo grandes investidores. O autor para 

explicar este fenômeno, compara o perfil do investidor deste tipo de negócio com o do 

perfil do jogador, pois são atraídos pela volatilidade do negócio, que podem render 

fortunas a curto prazo, compensando amplamente a expectativa de baixos rendimentos 

do longo prazo. Este é o perfil do principal comprador da indústria de construção naval. 

 

4.3 A dinâmica da economia do mercado de construção naval 
 
 De acordo com Stopford (1997, p. 464), as mudanças na estrutura regional do 

mercado de construção naval produziram longos períodos de intensa competição a 

cada chegada de um novo entrante: países da Europa continental, países 

escandinavos, Japão, Coréia do Sul e, no momento presente, a China. Esta competição 

acirrada tem sido o cenário de um ambiente comercial conturbado, o qual é 

intensificado pela natureza cíclica da procura. 

 Stopford (1997, p. 465) examinou uma longa série histórica dos níveis de 

produção da indústria mundial e identificou mais de uma dezena de ciclos, como pode 

ser observado no gráfico da Figura 17. Ao longo desses ciclos houve, em média, 
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variações de 50% nos níveis de atividade dos estaleiros, entre o pico do mercado e o 

cavado, chegando ao máximo de 84% no período de recessão na década de 30. 

Não é difícil entender porque o mercado de construção naval é tão volátil quando 

o mecanismo que ajusta a procura e a oferta é examinado. Stopford (1997, p. 467) 

propõe a seguinte ilustração: supondo que a frota mundial seja igual a 700 milhões de 

tpb ( como era na metade dos anos 90) e que o comércio marítimo cresça a uma taxa 

de 5% ao ano, teoricamente esta situação vai gerar a necessidade de 35 milhões de 

navios novos por ano; além disso se for suposto que são removidos da 20 milhões de 

tpb por alienação ao mercado de demolição, a demanda total por novos navios será de 

55 milhões de tpb por ano. Se entretanto o comércio marítimo permanecer no mesmo 

patamar, não haverá necessidade de expandir a frota, persistindo apenas a demanda 

de 20 milhões de tpb para substituir os navios que irão ser demolidos. Por outro lado, 

se houver uma retração no comércio marítimo dos mesmos 5%, nesta situação não 

haverá demanda por novas embarcações. 

 Percebe-se desta forma que pequenas oscilações no comércio marítimo podem 

causar variações expressivas no nível de atividade da indústria de construção naval. 

 O outro problema do mercado de construção naval está na sua estrutura. A 

oferta demora alguns anos para responder às variações na demanda, uma vez que um 

navio pode levar de um a três anos para ser construído, dependendo das condições do 

mercado. Portanto, para que o equilíbrio entre a oferta e a procura seja mantido, essa 

estrutura obriga que os armadores façam estimativas de suas necessidades com alguns 

anos em antecipação com base em previsões do mercado. 
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Figura 17 – Produção global da indústria de construção naval 

 
 

 De acordo com Stopford (1997, 468), o padrão usual do mercado é encomendar 

novos navios no pico para recebê-los no momento em que o mercado já está em baixa, 

gerando desta forma excesso de capacidade de transporte marítimo, o que 

desestimulará a colocação de novas encomendas nos estaleiros. 

 Ainda no lado da oferta, existem inúmeras rigidezes que tornam difícil uma rápida 

resposta dos estaleiros ao desaquecimento acentuado da demanda por novos navios. 

As principais são os ativos caros e especializados e a intervenção governamental no 

sentido de preservação dos empregos ou por questões estratégicas (STOPFORD, 

1997). Como resultado, a indústria tem vivenciado longos períodos de recessão com 

excesso de capacidade. 
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 Os ciclos da indústria de construção naval são controlados pelo mecanismo do 

preço. De acordo com Stopford (1997), o mercado de construção naval é um dos mais 

abertos e competitivos do mundo. É usual que os grandes armadores internacionais 

façam diversas cotações antes de fazerem as suas encomendas e, em condições 

normais, não existem as barreiras comerciais convencionais em razão de distâncias, 

custos de transportes e tarifas para proteção de mercados. 

 Portanto os preços do mercado podem oscilar severamente em função do 

número de estaleiros que competem por um dado volume de encomendas.  

 A capacidade de produção da indústria, neste caso, será regulada pelo preço; 

mais especificamente pela “função de oferta”, que expressa quanto navios serão 

produzidos em função do nível do preço do mercado. No longo prazo a função oferta 

vai depender do numero de estaleiros disponíveis. No curto prazo será preciso saber 

quantos destes estaleiros estarão dispostos à concorrer pelos pedidos dos armadores. 

Isto evidentemente dependerá do tamanho das carteiras de encomendas dos estaleiros 

e dos seus custos de produção (STOPFORD, 1997, p. 470) 

 Quanto maior o preço no mercado, mais a indústria disponibilizará capacidade de 

produção; por outro lado, preços elevados inibirão investimento em novos navios. Pois 

só colocarão encomendas em situação de preços altos os armadores com oportunidade 

de mercado altamente rentável ou com necessidades urgentes. Desta forma haverá o 

enxugamento das carteiras de encomendas. A “função de procura” expressa o 

comportamento da demanda em função dos preços (STOPFORD, 1997, p. 471). A 

Figura 18 representa o equilíbrio entre a procura e a oferta no mercado de construção 

naval. 
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 A região “A” na curva da procura mostra como a demanda por navios novos é 

desacelerada à medida que os preços tornam-se elevados. A região “C” mostra que 

mesmo a preços muito baixos, o investidor desistirá de continuar  colocando suas 

encomendas por questões relacionadas com limitações à disponibilidade de créditos, 

tempo de esperas excessivo e expectativas do mercado. 

 A região “D” da curva de oferta representa o preço a partir do qual os estaleiros 

começarão produzir, representado o preço mínimo capaz de cobrir os custos dos 

estaleiros mais eficientes da indústria. A região “E” mostra que a indústria está 

produzindo no limite de sua capacidade. Nesta situação os armadores interessados em 

construir precisarão pagar um preço elevado para dispor de uma janela de produção 

nos pouquíssimos estaleiros disponíveis. 

 O ponto “B” representa a situação no qual o preço é suficientemente atraente 

para que os estaleiros produzam o volume suficiente para atender às necessidades dos 

armadores. É o ponto de equilíbrio entre a oferta e a procura. 

 A análise feita a partir da Figura 18 é válida no curto prazo, uma vez que a 

capacidade da indústria pode ser considerada fixa. Porém, ao longo do tempo a 

capacidade vai se ajustando ao preço à medida que aparecem no mercado novos 

estaleiros com melhor eficiência e os antigos e ineficientes são desativados. 
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 Figura 18 – O equilíbrio entre a oferta e a procura no mercado de construção naval 

 
 
 
 A Figura 19 mostra a evolução do equilíbrio do mercado no longo prazo. Se não 

houver variações na procura, observa-se que há uma tendência dos preços caírem à 

medida que nova capacidade (mais eficiente) é acrescentada ao mercado. 
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Figura 19 – A evolução do ponto de equilíbrio entre a oferta e a procura em função do 
aumento de capacidade da indústria 

 
 
 A Figura 21 mostra a evolução do equilíbrio do mercado na situação de 

expansão da procura. Mantida fixa a capacidade, observa-se a tendência de alta dos 

preços à medida que a demanda cresce. 
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Figura 20 - A evolução do ponto de equilíbrio entre a oferta e a procura em função da 
expansão da procura 

 

 

4.4 A segmentação do mercado da indústria de construção naval 
 

 

O mercado de construção de navios mercantes pode ser segmentado por tipo de 

navio, de acordo com a carga transportada, a operação a que se destina, ou por 

combinações entre carga e operação (STOPFORD, 1997, p. 390). 

 Do ponto de vista de navegação, os navios podem ser empregados em 

navegação de longo curso, navegação de cabotagem e navegação em águas interiores 
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(STOPFORD, 1997, p. 8). Estas modalidades de navegação estão previstas na 

legislação brasileira44 . 

 Os navios podem ser empregados em transporte de cargas, transporte de 

passageiros, apoio marítimo, apoio portuários e de apoio à atividades “offshore”. 

 No transporte de carga, o mercado pode ser segmentado em navios 

transportadores de graneis e em navios de carga geral. Como, do ponto de vista 

comercial, os granéis dividem-se em graneis sólidos e líquidos, os navios que 

transportam granéis líquidos são denominados navios tanques, enquanto que os 

transportadores de granéis sólidos são chamados de graneleiros (BNDES, 1997). 

  Os navios tanques podem ser especializados. Denomina-se petroleiro, o 

navio destinado ao transporte de petróleo cru, enquanto o termo “produto” é reservado 

ao navio tanque empregado no transporte de derivados de petróleo. Há também os 

navios tanques especializados no transporte de produtos químicos corrosivos, 

comercialmente conhecido como “navio químico45”. 

 Os navios graneleiros são empregados para transportar principalmente minério 

de ferro, carvão mineral e produtos agrícolas (BNDES, 1997). Há ainda navios 

projetados para atuar em ambos os mercados, transporte de granéis sólidos e líquidos; 

estes são conhecidos como navios de carga combinada (STOPFORD, 1997, p.19). 

 No transporte de carga geral “unitizada”, setor no qual as mercadorias são 

transportadas, na maioria das vezes, em contêineres, utilizam-se os denominados 

navios porta contêineres. Os navios cargueiros convencionais são destinados ao 

transporte de carga “não unitizada”, ou cargas soltas (STOPFORD, 1997, 394). 

                                            
44 Lei Federal No 9432-97 
45 http;//transpetro.com.br 
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 No setor especialista há os navios projetados para o transporte de gases, em 

particular os conhecidos como LPG (navio transportador de gás liquefeito de petróleo) e 

LNG (navio transportador de gás natural liquefeito). Para cargas frigorificadas, ou seja, 

mercadorias perecíveis que necessitam de refrigeração ou congelamento, empregam-

se os navios com sistema de refrigeração. Atualmente, as cargas frigorificadas também 

são transportadas por navios porta contêineres com facilidades para a conservação 

deste tipo de mercadoria em contêineres térmicos ou refrigerados (STOPFORD, 1997, 

pp. 390 e 391). 

 Os navios denominado Ro-Ro, abreviatura do termo em inglês Roll on-Roll off, 

são embarcações especialmente projetadas para permitir o embarque de cargas 

conduzidas por veículos sobre rodas autopropelidos (STOPFORD, 1997, p. 397). 

  De acordo com FMI (2003, p. 6), considerando-se aspectos técnicos, 

operacionais e comerciais, os navios tanques, graneleiros e porta contêineres, podem  

ser classificados de acordo com o porte de cada embarcação, conforme a seguinte 

estrutura: 

 

 Navios Tanques: 

• ULCC e VLCC – Abreviaturas para Ultra-Large Crude Carrier e Very Large Crude 

Carrier; referem-se à navios tanques com capacidade de transportar cargas 

superiores a 200.000 toneladas. São poucos os ULCC com capacidade acima de 

400.000 tpb. O tamanho usual para os VLCC está em torno de 300.000 tpb; 
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• SUEZMAX – Faz referência ao maior navio tanque capaz de transitar pelo Canal 

de Suez totalmente carregado. Isto significa um carregamento de cerca de 

150.000 tpb; 

• AFRAMAX – Abreviatura para American Freight Rate Association, referem-se 

aos navios tanques de pequeno porte, com capacidade em torno de 115.000 tpb; 

• PANAMAX – é uma classe relativamente nova para navios tanques. É utilizado 

para transporte de “produtos” (derivado do petróleo e químico); tem dimensões 

que lhe permitem transitar pelo Canal do Panamá completamente carregado; e 

• HANDYSIZE e HANDYMAX – São navios tanques típicos para produtos com 

capacidade de 35.000 tpb e 45.000 tpb respectivamente. 

 

Navios Graneleiros: 

• CAPESIZE – Refere-se à navios graneleiros cujo porte avantajado não lhe 

permite passar pelo Canal do Panamá, o que lhe obriga a contornar o Cabo Horn 

ao sul do continente sul-americano. É empregado no transporte de granéis 

sólidos e tem capacidade em torno de 170.000 tpb; 

• PANAMAX – Faz referência ao maior navio graneleiro capaz de transitar pelo 

Canal do Panamá totalmente carregado. A sua capacidade está em torno de 

70.000 tpb; e 

• HANDYSIZE e HANDYMAX – São as classes predominantes no transporte de 

granéis sólidos, têm capacidade de 35.000 tpb e 45.000 tbp respectivamente 
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Navios Porta Contêineres 

• POST-PANAMAX – Refere-se a navios porta contêineres com largura acima da 

permitida para passar pelo Canal do Panamá. São embarcações com dimensões 

próximas às do VLCC com capacidade de 5.500 TEU até 8.000 TEU, são 

empregadas em rotas transoceânicas; 

• PANAMAX – São embarcações com dimensões apropriadas para transitar pelo 

Canal do Panamá e têm capacidade de 3.000 TEU até 4.500 TEU; e 

• FEEDER – Referencia um amplo espectro de embarcações com capacidade logo 

abaixo da classe PNANAMAX até poucas centenas de TEU. 

 

Uma interessante forma de segmentar o mercado toma por base a complexidade 

das embarcações produzidas (BITZER e HIRSCHHAUSEN, 1997, p. 20). Quanto maior 

a complexidade de um navio, maior serão os requisitos técnicos de projeto, materiais e 

de produção para construí-lo. 

Com base nos coeficientes de compensação para conversão de GT para CGT, que 

variam de acordo com a complexidade e o porte das embarcações, BITZER e 

HIRSCHHAUSEN (1997, p. 21) propõem agrupar os navios em três grupos:  

• Grupo 1 (G1) – Navios de baixa complexidade: navios com coeficientes de 

compensação entre 0,25 e 1,85, que de acordo com a classificação OECD 

correspondem aos seguintes tipos: 

o Tipo 1 – Petroleiros com casco simples; 

o Tipo 2 – Petroleiros com casco duplo (padrão IMO); 

o Tipo 4 – Navios Graneleiros; e 
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o Tipo 5 – Navios de carga combinada. 

 

• Grupo 2 (G2) – Navios de média complexidade: navios com coeficiente de 

compensação entre 0,45 e 2,05, que de acordo com a classificação OECD 

correspondem aos seguintes tipos: 

o Tipo 3 – Navios Tanque Produto; 

o Tipo 6 – Navios de Carga Geral; 

o Tipo 7 – Navios Refrigerados; 

o Tipo 8 – Navios Porta Contêineres; 

o Tipo 9 – Navios Ro-Ro; 

o Tipo 10 – Navios Transportadores de Carros. 

o Tipo 11 – Navios Transportadores de Gás LPG 

o Tipo 12 – Navios Transportadores de Gás LNG 

• Grupo 3 (G3) – Navios de alta complexidade: navios com coeficiente de 

compensação entre 0,9 e 6,0, que de acordo com a classificação OECD 

correspondem aos seguintes tipos: 

o Tipo 13 – Navios Ferries; 

o Tipo 14 – Navios de Cruzeiro; 

o Tipo 15 – Navios Pesqueiros; e 

o Tipo 16 – Navios não destinados ao transporte de carga. 
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4.5 O modelo estrutural da indústria de construção naval 
 

Para a análise desta indústria será utilizado o modelo analítico de PORTER 

(2004), com o propósito de identificar as fontes subjacentes das cinco forças 

competitivas que modelam a estrutura econômica da atividade de construção naval.  

 A Figura 21 representa as cinco forças competitivas que atuam no ambiente da 

indústria de construção naval. Os estaleiros competem entre si pelas encomendas dos 

armadores. Estes por sua vez tentam impor o seu poder de barganha exigindo menores 

preços e padrões de qualidade superiores. Na outra extremidade encontram-se os 

fornecedores que procuram capitalizar para si uma parcela do valor gerado pela 

indústria nos preços dos insumos fornecidos. Em meio a essas pressões, o ambiente 

competitivo da indústria de construção naval sofre a permanente ameaça da chegada 

de novos concorrentes, dispostos a lutar por uma fatia do mercado; sem dizer a 

possibilidade de embate com produtos substitutos com melhor relação benefício – custo 

(PORTER, 1986, p.541). De acordo com a referência citada, a rivalidade entre os 

concorrentes e o poder de negociação dos compradores (os armadores) são as forças 

predominantes da indústria. 
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Figura 21 – As forças competitivas do ambiente da indústria de construção naval 

 

4.5.1 Os concorrentes da indústria 
 
 Embora a análise da indústria de construção naval possa ser feita agrupando as 

empresas segundo determinado critério independente da localidade, a unidade de 

análise dos principais concorrentes da indústria naval adotada neste trabalho é a 

região, mais estritamente o país, onde os estaleiros estabeleceram as suas operações. 

Esta abordagem é bastante adequada uma vez que, de acordo com Cho e Porter 

(1986, p. 542) as fontes de vantagem competitiva dos construtores navais estão ligadas 

aos fatores de produção nacional46. 

 A competitividade dos estaleiros localizados em um determinado país é 

influenciada pela existência de uma base de produção doméstica de aço e de 

componentes (navipeças e equipamentos), assim como pela existência abundante de 

mão-de-obra qualificada. Outro elemento chave é a existência de um mercado 

                                            
46 Country factors 
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financeiro bem estabelecido para financiar os projetos de construção naval (CHO e 

PORTER, 1986, p. 542). 

 A atividade de construção naval está distribuída por diversas regiões do globo 

terrestre, constituindo-se em um conjunto de estaleiros de diversos tipos, tamanhos e 

categorias. Do ponto de vista global, entretanto, os que são relevantes para o mercado 

estão localizados na Coréia do Sul, Japão, China e países da Comunidade Européia. 

Há ainda estaleiros localizados em outras regiões, cujas atividades têm baixa 

relevância, porém com aspirações de ampliar as suas participações no mercado 

internacional. (FMI, 2003). 

 A fatia de mercado de cada um destes competidores tem mudado bastante ao 

longo das décadas, o que demonstra alto nível de concorrência, como pode ser 

observado na Figura 22. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 22 – A evolução das fatias do mercado de construção naval 

 

 
Fonte: Stopford (1997, p. 458) 
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Desde o início do século passado até a metade do mesmo, excetuando-se os 

períodos das guerras mundiais, a indústria de construção naval britânica dominava o 

mercado com participações que alcançavam parcelas de 60%. 

A consolidação da liderança da indústria britânica deveu-se aos avanços 

tecnológicos do final do século XIX que permitiu a construção de embarcações com 

casco fabricado em aço e propulsão a vapor. Nesta época, enquanto os Estados 

Unidos lidava com sérios conflitos internos que culminaram em guerra civil, a Inglaterra 

começou a substituir os seus navios fabricados com casco em madeira ou ferro por 

modernos navios em aço, o que lhe permitiu reivindicar a supremacia naval (CHO e 

PORTER, 1986, p. 551). 

De acordo com a referência anterior, a disseminação da tecnologia do aço e do 

vapor resultou no crescimento acelerado da frota mundial, que de 1850 a 1914 evoluiu 

de 7 milhões de tonelagem bruta (gt) para 45 milhões de gt, com 90% dos navios com 

casco de aço e propulsão a vapor, dos quais mais de 60% construídos nos estaleiros 

britânicos e 40% pertenciam à marinha mercante do Reino Unido (STOPFORD, 1997, 

p. 459). 

STOPFORD (1997, p. 459) acrescenta ainda mais uma razão para hegemonia 

britânica, além das questões tecnológicas. Há uma importante correlação entre as 

atividades de transporte marítimo e as de construção. Esta correlação é explicada pela 

supremacia econômica sustentada pelo intenso comércio marítimo de matérias-primas 

trazidas das colônias ultramarinas e pelas exportações de produtos manufaturados. 

O emprego pioneiro dos motores diesel no início do século XX, como propulsão 

naval, explica em parte a sustentação da liderança mundial da indústria naval britânica, 

mesmo durante os períodos de severas recessões econômicas entre as duas guerras 
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mundiais, em especial a Grande Depressão dos anos 30 (CHO e PORTER, 1986, p. 

552). 

Em virtude das mudanças estruturais da economia decorrentes das guerras 

mundiais, a hegemonia da indústria naval britânica entrou em declínio a partir de 1947 

como conseqüência  da redução do nível de atividade do transporte marítimo, em 

virtude das perdas ocasionadas pelas guerras e pela redução do Império Britânico. Já 

nos anos 90  os construtores navais britânicos detinham somente 2% do mercado; a 

mesma proporção era atribuída à sua participação no mercado de transporte marítimo. 

Novamente aparece a evidência da correlação entre a construção naval e o transporte 

marítimo (STOPFORD, 1997, p. 459). 

Os eventos das guerras mundiais levaram à percepção estratégica da indústria 

de construção naval (CHO; PORTER, 1986, p. 540). 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 (FERRAZ et all, 2002, p. 2). Após o fim da 

Segunda Guerra, países europeus e o Japão deram início aos seus programas de 

recuperação de suas indústrias de transporte marítimo e de construção naval (CHO; 

PORTER, 1986, p. 552). 

À exceção da indústria naval britânica, nenhum outro país europeu deteve 

isoladamente uma fatia de mercado significativa. Porém o conjunto dos estaleiros 

europeus, incluindo os países escandinavos, ao longo do século XX, em paralelo à  

indústria britânica, totalizava cerca de 35% do mercado, em média, alcançando picos 

de 60%. 
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 O desenvolvimento tecnológico aplicado na produção de componentes, em 

especial motores de combustão interna e maquinaria de convés, permitiam aos 

construtores  europeus produzir navios com preços mais baixos (10% em média) que os 

estaleiros japoneses, mesmo pagando mais caro pela mão-de-obra (20 a 30%). A 

combinação entre qualidade elevada e custo baixo fez com que os estaleiros europeus, 

incluindo os britânicos, detivessem de 70 a 80% do mercado no início dos anos 50. Em 

virtude da substancial economia de escala, da qualidade dos componentes e da 

credibilidade, os estaleiros britânicos, mesmo com custos elevados de mão-de-obra, em 

virtude de forte organização sindical, detinham uma elevada parcela do mercado (41 a 

57%) ao final da década de 50. Os construtores britânicos competiam por meio da 

estratégia da diferenciação global (CHO; PORTER, 1986, p. 552). 

 No início dos anos 50 o mercado experimentou a entrada dos construtores 

japoneses; competindo com estratégia de produtor de baixo custo. Rapidamente a 

indústria japonesa expandiu a sua participação no mercado, conquistando a liderança a 

partir de 1965 com expressivas participações da ordem de 50%. As atividades dos 

estaleiros japoneses estavam voltadas predominantemente para a construção de 

petroleiros e graneleiros, categorias que concorrem na base do preço (CHO e 

PORTER, 1986, p. 552). 

 Dada a impossibilidade de concorrer com base nos custos, os estaleiros 

europeus recorrem à estratégia da segmentação global a partir de 1965. Valendo-se da 

tecnologia avançada no projeto e na produção, os construtores europeus voltaram-se 

para o mercado de navios sofisticados como porta contêineres, transportadores de 

produtos químicos e navio de cruzeiro (CHO ; PORTER, 1986, p. 552). 
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 Neste período os construtores britânicos começaram sair do mercado em virtude 

dos severos problemas trabalhistas com relação às organizações sindicais, tornando 

ineficientes até mesmo para competir no mercado de navios de alto valor agregado. 

Antes do fechamento de seus estaleiros, os construtores foram subvencionados pelo 

governo com pesados subsídios e depois nacionalizados nas décadas de 60 e 70 

(CHO; PORTER, 1986, pp. 552 e 564). 

 O cenário da indústria de construção naval mudou bastante na década de 70 e 

início da década de 80 com entrada no mercado de novos competidores, oriundos dos 

países em desenvolvimento, em meio às conseqüências das crises do petróleo e  

severa competição por preço  em virtude do excesso de capacidade. Os construtores 

sul coreanos já detinham 9% do mercado em 1980, o que lhes conferiam a vice-

liderança do mercado (CHO; PORTER, 1986, p. 557). 

 Neste período a indústria japonesa optou pela diversificação de suas atividades e 

começou competir com a estratégia da diferenciação global. Foi a solução encontrada 

pelos construtores japoneses para lidar com o seu excesso de capacidade com relação 

ao mercado em depressão e a severa competição por preço com os estaleiros coreanos 

(CHO; PORTER, 1986, p. 557). 

 Os estaleiros europeus pressionados pela entrada vigorosa da indústria coreana 

com suas eficientes plantas e pela manutenção da liderança da indústria japonesa com 

expressivas fatias de mercado, recorreram à reserva de mercado com provisão 

governamental de altos subsídios e a nacionalização de quase todos os estaleiros 

(CHO; PORTER, 1986, p. 558). 

 Atualmente a indústria naval na Coréia está consolidada como líder mundial, com 

mais de 35% do mercado, seguida dos estaleiros japoneses com a fatia de cerca de 
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30% (BRS, 2006a). Os construtores chineses, atualmente com 17% do mercado (BRS, 

2006b, p. 16), entrantes do final da década de 80 (PORTER, 1986), consolidam-se 

como principal ameaça à hegemonia dos atuais líderes. A China tem planos para 

alcançar a liderança mundial da indústria até 2015 (BRS, 2006b). 

 Claramente, a partir do histórico da evolução do mercado da indústria de 

construção naval, constata-se que ao longo dos últimos 30 anos a liderança da indústria 

migrou da Europa para a Ásia a partir da entrada do Japão ao fim da Segunda Guerra 

Mundial. Os estaleiros sediados na Coréia do Sul, no Japão e na China atualmente 

detêm em conjunto mais de 70% do mercado; no passado os estaleiros europeus 

detinham a mesma proporção. 

  A Tabela 2 demonstra a evolução das participações no mercado ao longo 

do tempo dos principais construtores. 
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Tabela 2 - Navios mercante produzidos entre 1977 e 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1977 1980 1985 1990 1995 2004 2005
jan - jul

Europa
Belgica 132 138 133 60 11
Dinamarca 709 208 458 408 1.003
França 1.107 283 20 64 254 64
Alemanha Ocidental 1.595 376 562 874 1.120 977 654
Alemanha Oriental 378 346 358
Grécia 81 25 37 19 0
Repúb. Da Irlanda 40 1 0 0 0
Itália 778 248 88 392 395 300 153
Irlanda do Norte 240 122 180 190 205
Portugal 98 11 41 74 18 36
Espanha 1.813 395 551 366 250 379 57
Reino Unido 1.020 427 172 126 126
Finlândia 361 200 213 256 317 236
Noruega 567 208 122 91 147 73
Suécia 2.311 348 201 27 29
Total: 11.230 3.336 3.316 2.945 3.875

41% 25% 18% 18% 17%

Ásia
Japão 11.708 6.094 9.503 6.663 9.263 14.466 8.180
Coréia do Sul 562 522 2.620 3.441 6.264 14.856 8.683
China 110 na 166 404 784 3.713
Taiwan 196 240 278 685 488
Singapura 0 0 0 49 99
Total: 12.576 6.856 12.567 11.242 16.898

46% 52% 69% 70% 75%

Leste Europeu
Bulgária 144 206 173 92 92
Polônia 478 362 361 141 524 619 284
Romênia 296 170 204 175 229 65 78
USSR 421 460 229 430 0
Yuguslávia 421 149 259 462 0
Rússia 0 0 0 0 83
Ucrânia 0 0 0 0 185
Croácia 0 0 0 0 179 626 282
Total: 1.760 1.347 1.226 1.300 1.291

6% 10% 7% 8% 6%

Outros:
Brasil 380 729 581 255 172
USA 1.012 555 180 23 7
Outros países 573 278 286 288 225
Total: 1.965 1.562 1.047 566 404

7% 12% 6% 4% 2%

Total Mundial: 27.531 13.101 18.156 16.053 22.468

Fonte:1- Lloyd's of Shipping Annual Summaries (Stopford, 1997, p. 457)
         2- Statistics on Ship Production, Exports and Orders in 2004 (OECD, 2005)

Navios Mercantes Construídos entre 1977 e 1995

1.000 tonelagem bruta (gt)
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4.5.1.1 A indústria de construção naval coreana 
 
Novamente em 2005 a indústria de construção naval coreana confirma a sua liderança 

com mais de 35% do mercado. Nas carteiras de pedidos de seus estaleiros constam 65 

milhões de tonelagem bruta (gt) de acordo com o mostrado no gráfico da Figura 23. Os 

principais estaleiros estarão trabalhando até 2009 para atender a atual carteira de 

pedidos (BRS, 2006, p. 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 23 - Carteira de pedidos e participação no mercado dos estaleiros Sul Coreanos 

 
 De acordo com BRS (2006b), a indústria marítima coreana é caracterizada pela 

“sua tremenda vitalidade, profissionalismo, rigor, excepcional organização e alta 

qualificação de seus trabalhadores e gerentes”.  Os principais estaleiros, que formam a 

sua base de produção naval, foram criados nas décadas de 70 e 80 e expandidos na 

década de 90. Atualmente os três maiores construtores navais do mundo são coreanos: 

Hyundai Heavy Industries (HHI), Daewoo Shipbuilding, Machinary and Engineering 

(DSME) e Samsung Heavy Industries (SHI). 
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 A entrada da Coréia do Sul no mercado global de construção naval, de forma 

semelhante à indústria japonesa, foi resultado de um programa, cuidadosamente 

planejado, que iniciou por meio da construção de um estaleiro de grande porte na 

cidade de Ulsan pela Hyundai. Equipado com um dique seco de 380 metros de 

comprimento com capacidade para docar navios de até 400.000 de toneladas de porte 

bruto (STOPFORD, 1997, p. 464); o estaleiro iniciou suas operações em 1973 (Cho e 

Porter, 1986, p. 557). 

 Ainda na década de 70 foram adicionados às instalações do Hyundai mais dois 

diques para construção de petroleiros, cada um com capacidade para um milhão de 

toneladas de porte bruto. Com capacidade total de construção de 3,4 milhões de tbp 

para construção simultânea de navios de diversos portes, tornou-se o maior estaleiro do 

mundo (CHO; PORTER, 1986, p. 557). 

 O estaleiro Daewoo, construído no final da década de 70 na cidade de Okpo, 

entrou em operação no início dos anos 80 ofertando um dique com 530 metros e 

capacidade para um milhão de tbp. Ainda nesta década, dois outros grupos industriais 

construíram as suas próprias plantas, o Samsung e o Halla Engeeniring (STOPFORD, 

1997, p. 464).  

 A indústria coreana de construção naval que detinha 5,7% do mercado em 

1977, assumiu a vice-liderança em 1980 com a fatia de 9,0% (CHO; PORTER, 1986, p. 

557). Em meados da década de 90 era proprietária de 25% do mercado e quatro dos 

cinco maiores estaleiros do mundo (STOPFORD, 1997, p. 464). Em 2002 os estaleiros 

coreanos assumem a liderança do mercado (STOPFORD, 2004, p.3), com a fatia de 

mercado de cerca de 36% (BRS, 2006b, p.13) e produção global de 6,6 milhões de 
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tonelagem bruta compensada (cgt), comparada à produção dos estaleiros japoneses de 

6,5 milhões (STOPFORD, 2004, p.3). 

 A liderança dos estaleiros sul coreanos tem se sustentado ao longo do tempo e 

as suas carteiras de pedidos, comparadas as carteiras dos seus competidores 

japoneses, indicam que esta situação permanecerá por mais alguns anos (STOPFORD, 

2004, p.3). 

 De acordo com Cho e Porter (1986, p. 557) os estaleiros coreanos competiam 

com os construtores japoneses no preço, usando como fonte de vantagem competitiva 

a abundante mão-de-obra barata e razoavelmente eficiente. Embora esses estaleiros 

não dispusessem de tecnologias avançadas, algumas companhias européias 

forneceram tecnologias sofisticadas de construção ao Hyundai, obtendo desta forma 

receitas adicionais em um mercado em depressão na época. 

 A técnica de construção em paralelo permitiu aos construtores coreanos 

tornarem-se mais eficientes que os concorrentes japoneses, que estavam proibidos de 

usá-la pelo governo japonês para limitar a concorrência entre os estaleiros japoneses 

durante o período de recessão na década de 80. Ao final desta década, após completar 

o total de 4 milhões de tbp em navios, a Coréia do Sul tornou-se a produtora mundial de 

baixo custo (CHO; PORTER, 1986, p. 557). 

 Enquanto o mercado mundial experimentava severa recessão, sem expectativas 

de recuperação no médio prazo, o estaleiro Hyundai, com experiência acumulada e 

ativos depreciados, seguia a estratégia de produtor de baixo custo, tornando-se o 

melhor lugar para colocação de encomendas sensíveis ao preço, como petroleiros, 

graneleiros e carga geral. O Daewoo optou pela estratégia de segmentação global, 
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concentrando-se na construção de navios altamente sofisticados (CHO; PORTER, 

1986, p. 561). 

  A indústria naval coreana é altamente concentrada e, diferentemente de 

seus concorrentes japoneses e chineses, é voltada fortemente para exportações (BRS, 

2006b, p. 13). Em 2004, de acordo com o relatório da OECD (2005, p. 81), dos 258 

navios produzidos, 25747 destinavam-se ao atendimento de clientes estrangeiros. De 

acordo com BRS (2006b, p. 13), a competição entre os estaleiros pelas encomendas 

dos numerosos e exigentes clientes externos, é o fator que tem estimulado o progresso 

da indústria que tem alcançado níveis de excepcional qualidade. 

 De acordo com BRS (2006) o superaquecimento do mercado tem pressionado a 

indústria se expandir para atender o grande volume de encomendas. Para contornar o 

problema de espaço físico, alguns estaleiros têm empregado cada vez mais a técnica 

denominada “dry-land construction” e estabelecido operações em outros países. O 

DMSE, seguindo o exemplo do Samsung, vai operar uma planta de construção de 

blocos na China a partir de 2007 com capacidade inicial de 50.000 toneladas e planos 

para chegar até 300.000 toneladas. O mesmo estaleiro está com investimentos na 

Romênia e nas Filipinas. 

 Os maiores estaleiros têm se dedicado à construção em série de navios de alto 

valor agregado, como navios transportadores de contêineres de grande porte, 

transporte de gás natural liquefeito (LNG), petroleiros de grande porte (VLCC, Suexmax 

e Aframax) e navios especialistas (PCTC48, LPG e tanque quebra gelo). Alguns 

estaleiros desistiram do serviço de reparo naval para dedicarem-se exclusivamente à 

                                            
47 62% da frota da Marinha Mercante coreana tem bandeira estrangeira 
48 Pure Car and Truck Carrier 
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construção naval e, outros, de menor envergadura têm conseguido atrair clientes 

oferecendo datas de entrega mais cedo e melhores condições (BRS, 2006, p. 14). 

 Com base no relatório divulgado pela Clarcksons (2006c, p.16), os cinco 

maiores estaleiros coreanos, classificados de acordo com as suas respectivas carteiras 

de encomendas em cgt, são: 

• Hyundai Heavy Industries – Localizado no complexo industrial urbano de Ulsan, 

está equipado nove diques, o maior com 640 metros de extensão, tem a 

capacidade de produzir 2.608.000 de tonelagem bruta compensada (cgt) por 

ano. Atualmente constam em sua carteira de encomendas 251 navios, 

totalizando 23.802.000 toneladas de porte bruto (tpb) e equivalentes a 

11.439.000 de cgt. 

• Samsung SB – Equipado com três diques, o maior com 640 metros de extensão, 

tem a capacidade de produzir 1.959.000 de tonelagem bruta compensada (cgt) 

por ano. Atualmente constam em sua carteira de encomendas 153 navios, 

totalizando 15.376.000 toneladas de porte bruto (tpb) e equivalentes a 8.336.000 

de cgt. 

• Daewoo SB – Equipado com dois diques, o maior com 530 metros de extensão, 

tem a capacidade de produzir 1.693.000 de cgt por ano. Atualmente constam em 

sua carteira de encomendas 140 navios, totalizando 17.329.000 toneladas de 

porte bruto (tpb) e equivalentes a 7.628.000 de cgt. 

• Hyundai Mipo – Equipado com quatro berços de construção e quatro diques, o 

maior com 380 metros de extensão, tem a capacidade de produzir 909.000 de 

cgt por ano. Atualmente constam em sua carteira de encomendas 210 navios, 
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totalizando 8.590.000 toneladas de porte bruto (tpb) e equivalentes a 4.236.000 

de cgt. 

• Hyundai Samho - Equipado com quatro dois diques, o maior com 512 metros de 

extensão, tem a capacidade de produzir 1.051.000 de cgt por ano. Atualmente 

constam em sua carteira de encomendas 68 navios, totalizando 8.391.000 

toneladas de porte bruto (tpb) e equivalentes a 2.995.000 de cgt. 

 

Estes estaleiros possuem em conjunto 18,3% da capacidade mundial de 44,9 

milhões de cgt, e detêm 31,3% da carteira global de 110,5 milhões de cgt (BRS, 2006, 

pp. 16 e 18). 

 

4.5.1.2 A indústria de construção naval japonesa 
 
 No ano de 2005, a indústria japonesa sustenta a vice-liderança do mercado, com 

uma carteira de encomenda volumosa e prazos de entregas que se estendem até o ano 

2010; a capacidade de produção encontra-se próxima à saturação (BRS, 2006c, p.15).  

 Como pode ser observado no gráfico da figura 24, o volume da carteira de 

pedidos alcançou 54,3 milhões de tonelagem bruta (gt) ao final de 2005, sendo que em 

2002 apresentava o volume de 24 milhões de gt. 
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Figura 24 - Carteira de pedidos e participação no mercado dos estaleiros japoneses 

                           

 
 Com a finalidade de recuperar a sua marinha mercante, destruída ao final da 

segunda guerra mundial, para atender a crescente demanda por transporte marítimo 

por parte da economia japonesa do pós-guerra (STOPFORD, 1997, p.463), o governo 

japonês instituiu em 1947 o programa Keikaku Zosen, que significa Construção Naval 

Planejada (CHO; PORTER, 1986, p. 547). 

 A partir dos estaleiros parcialmente destruídos pela guerra e do esforço para 

recuperar as indústrias de construção naval e a de transporte marítimo, o programa 

estabelecia metas anuais de construção naval definindo detalhadamente, de acordo 

com a política governamental de transporte marítimo, o volume de produção, em termos 

de tonelagem bruta (gt), de diversos tipos de navios e distribuída pelos armadores e 

construtores navais pré-qualificados (STOPFORD, 1997, p. 463). 

 De acordo com CHO e PORTER (1986, p. 547) este programa financiava cerca 

de 92% do preço do navio com juros baixos, ou até mesmo sem incidência de juros. Os 
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autores afirmam ainda que esta iniciativa governamental proveu os estaleiros japoneses 

com demanda regular até 1954, o que lhes permitiu o desenvolvimento tecnológico e 

ganhar, de forma consistente, encomendas de navios para exportação. STOPFORD 

(1997, p. 463) comenta que o sucesso da indústria de construção naval japonesa é 

inteiramente atribuído a este programa. 

No período de 1951 a 1972, 31,5% dos empréstimos concedidos pelo banco 

Japan Development Bank destinavam-se à indústria de transporte marítimo 

(STOPFORD, 1997, p. 463) , o que corrobora com a posição de CHO; PORTER (1986, 

p. 542) sobre a necessidade do suporte de um mercado financeiro bem estabelecido 

para uma indústria naval competitiva. O banco Export-Import Bank of Japan, em 

conjunto com bancos municipais, disponibilizavam empréstimos aos compradores à 

taxas de juros competitivas (CHO; PORTER, 1986, p. 553). 

 De acordo com STOPFORD (1997, p. 463) a estratégia seguida pelo Japão para 

desenvolver a sua indústria de construção naval, de forma semelhante à adotada para 

outros setores, consistiu em desenvolver modernos estaleiros de grande porte e por 

meio do mercado doméstico garantir uma demanda suficiente para prover volume de 

produção que permitisse alta competitividade no mercado exportador. 

 Além da entrada no mercado de forma planejada, alguns eventos políticos 

favoreceram o crescimento e a consolidação dos estaleiros japoneses no mercado, 

como, a Guerra da Coréia em 1950, seguida do fechamento do Canal de Suez em 

1956, o que ocasionou o superaquecimento do mercado. Em virtude destes fatos as 

carteiras de encomendas dos estaleiros europeus, na época líderes do mercado, 

ficaram abarrotadas de forma que as programações para as entregas se estendiam por 

até 3 ou 5 anos a partir da colocação do pedido. Como resultado, o Japão tornou-se o 
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único lugar com estaleiros em condições de dar respostas rápidas aos pedidos dos 

armadores para atender à crescente demanda por transportes marítimo da época 

(CHO; PORTER 1986, p. 547). 

 Os estaleiros japoneses desenvolveram-se, ao longo de toda a década de 50, 

por meio da modernização de seus equipamentos de produção e do uso de subsídios 

governamentais (agosto de 1953 a março de 1954) para tornar seus custos mais 

competitivos, além de criar um sistema que interligava exportações de navios com 

importações de açúcar não refinado (janeiro de 1953 a novembro de 1954). Ainda no 

início da década de 60 o Japão já possuía os maiores, e modernos, estaleiros do 

mundo, construindo superpetroleiros que batiam recordes em termos de dimensões 

(CHO; PORTER 1986, p. 553). 

 Em continuidade ao seu desenvolvimento e expansão nos anos 60, a indústria 

de construção naval japonesa desenvolveu o método de construção em blocos, o que 

permitiu a redução drástica do ciclo de produção. A rapidez na entrega transformou os 

estaleiros japoneses como a primeira opção para os armadores que tinham urgência 

em seus pedidos (CHO; PORTER 1986, p. 553). 

 Tornando-se produtor de baixo custo, em 1955 os estaleiros japoneses detinham 

15,6% do mercado, posicionando-se atrás dos estaleiros britânicos e europeus 

continentais. Em 1956, assumiam uma posição vantajosa com a fatia de 26,2% do 

mercado (CHO; PORTER, 1986, p. 553). 

 O crescimento econômico dos anos 60 e início dos anos 70, período no qual 

havia oferta abundante de energia de baixo custo, permitiu a rápida industrialização e a 

globalização da economia mundial. O comércio marítimo de commodities tornou-se 

aquecido, principalmente petróleo, minério de ferro, carvão e grãos, pressionado a 
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demanda por navios petroleiros e graneleiros, representando cerca de 70% das 

encomendas. Estes fatos contribuíram para que a indústria naval japonesa assumisse a 

liderança do mercado a partir de 1965 (CHO; PORTER 1986, p. 553) . Desde então, de 

acordo com a Figura 22, a indústria japonesa passou a ostentar uma fatia de mercado 

da ordem de 50% até meados da década de 90. 

 A recessão dos anos 80, o excesso de capacidade de seus estaleiros e a 

acirrada competição por preço com estaleiros coreanos levou a indústria de construção 

naval japonesa reestruturar-se reformulando a sua estratégia para encontrar novo 

posicionamento no mercado por meio da diferenciação e diversificação (CHO; PORTER 

1986, p. 557).  

 Dada a impossibilidade de competir com os construtores coreanos puramente na 

base de custos, os construtores japoneses com apoio governamental e atuando em 

bloco optaram por investir na produção de navios de alta tecnologia, com a aplicação 

intensiva de automação de sistemas, com o foco na nova demanda do mercado: a 

redução de custos operacionais (CHO; PORTER 1986, p. 557). 

 A reestruturação da indústria japonesa resultou na redução de 38% da 

capacidade de produção e na formação de conglomerados industriais, altamente 

integrados, que passaram a atuar em diversos segmentos no setor de mecânica 

pesada, desde a construção de plantas industriais até a produção de fuselagem e 

motores de avião (CHO; PORTER 1986, p. 558).  A participação relativa do negócio de 

construção naval, em relação ao volume total gerado por estes conglomerados, de 

acordo com os autores citados, variava entre 6% e 49%, de acordo com estrutura de 

cada um deles. 
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 Para proteger os estaleiros dos efeitos da volatilidade cambial decorrente das 

crises do petróleo nos anos 70, levou os construtores navais japoneses, a partir da 

segunda metade da década, fazer contratos somente na moeda local, o yen (CHO e 

PORTER 1986, p. 558); esta opção perdura até a presente data (BRS, 2006, 15). 

 Com base no relatório divulgado pela Clarcksons (2006b, p.16), os cinco maiores 

estaleiros japoneses, classificados de acordo com as suas respectivas carteiras de 

encomendas em cgt, são: 

• Mitsubishi Heavy Industries – Localizado no complexo industrial urbano de 

Nagasaki, está equipado com dois berços de construção e dois diques, o maior 

com 375 metros de extensão, tem a capacidade de produzir 788.000 de 

tonelagem bruta compensada (cgt) por ano. Atualmente constam em sua 

carteira de encomendas 30 navios, totalizando 2.458.000 toneladas de porte 

bruto (tpb) e equivalentes a 1.736.000 de cgt. 

• Universal SB – Equipado com dois diques, o maior com 595 metros de 

extensão, tem capacidade de produzir 313.000 cgt por ano. Atualmente 

constam em suas carteiras de encomendas 43 navios, totalizando 11.471.000  

tpb e equivalente a 1.721.000 de cgt. 

• Oshima SB Co – Equipado com dois diques, o maior com 535 metros de 

extensão, tem capacidade de produzir 444.000 de cgt por ano. Atualmente 

constam em sua carteira de encomendas 95 navios, totalizando 6.692.000 tpb e 

equivalente 1.696.000 de cgt. 

• Ishikawajima Harima Heavy Industries – Com três diques, o maior com 488 

metros de comprimento, e sete berços de construção, tem capacidade de 
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produzir 357.000 de cgt por ano. Atualmente constam em sua carteira de 

encomendas 28 navios, totalizando 4.451.000 tpb e equivalente a 1.564.000 de 

cgt. 

• Tsuneishi Zosen Corporation – Com um dique de 266 metros e dois berços de 

construção, tem capacidade de produzir 543.000 de cgt por ano. Em sua 

carteira de encomendas constam 71 navios, totalizando 1.527.000 tpb e 

equivalente a 1.527.000 de cgt. 

 

Estes estaleiros possuem em conjunto 5,4% da capacidade mundial de 44,9 

milhões de cgt, e detêm 7,5% da carteira global de 110,5 milhões de cgt (BRS, 2006, 

pp. 16 e 18). 

 

4.5.1.3 A indústria de construção naval chinesa 
 
 No ano de 2005, a indústria chinesa sustenta a terceira colocação no mercado; 

em franca expansão planeja conquistar a liderança em 2015 (BRS, 2006b, pp.15 e 24 e 

STOPFORD, 2004, p.5).  

 Como pode ser observado no gráfico da Figura 25, o volume da carteira de 

pedidos alcançou 30 milhões de tonelagem bruta (gt) ao final de 2005, sendo que em 

2002 apresentava um volume menor que 10 milhões de gt. 
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Figura 25 – Carteira de pedidos e participação no mercado dos estaleiros chineses 

 
 A entrada da indústria chinesa no mercado de construção naval de forma 

competitiva deu-se a partir do meado da década de 80 (CHO; PORTER, 1986, p. 563). 

Com base na abundante mão-de-obra de baixo custo, com o foco em navios de baixa 

complexidade tecnológica (petroleiros e graneleiros) e maciço  apoio governamental 

(STOPFORD, 1986, p. 464), os estaleiros chineses passaram a figurar na terceira 

posição do mercado a partir de 1999 com a fatia de 5%. 

 O desenvolvimento acelerado da indústria de construção naval chinesa é 

explicado por STOPFORD (2005, p.3) por meio do conceito do Ciclo de 

Desenvolvimento Comercial49. O atual estágio do desenvolvimento econômico da China 

é caracterizado pelo intenso consumo de recursos para a expansão de sua base 

industrial; como conseqüência a demanda por matéria prima básica é intensificada, 

                                            
49 Trade Development Cycle – TDC (Stopford, 1997, 242) 
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aquecendo, desta forma a procura por transporte marítimo para a importação de 

petróleo, minério de ferro,  carvão, produtos florestais e outros minérios não ferrosos. 

Em contrapartida às importações a economia chinesa tem exportado produtos para o 

mundo inteiro.  

 Seguindo o modelo do Japão e da Coréia do Sul, a China, face ao crescente 

desenvolvimento do seu comércio marítimo, desenvolveu as indústrias de navegação e 

de construção naval de forma coordenada de forma a garantir os navios necessários 

para o transporte de suas mercadorias (STOPFORD, 2005, p. 3). 

 A indústria naval chinesa moderna, inicialmente voltada para atender à 

navegação em águas interiores, foi estatizada em 1950.  A partir deste ano o governo 

comunista da época iniciou um programa de expansão industrial capaz de atender às 

necessidades da construção da sua frota mercante. Com a abertura da economia a 

partir de 1970, armadores de Hong Kong encomendaram navios graneleiros simples de 

27.000 tpb aos estaleiros chineses. Armadores europeus, atraídos pelos preços baixos, 

também colocaram pedidos de graneleiros a partir de 1980. Desde então, a exportação 

de navios tem sido uma das fontes de receita em moeda forte para o país (FERRAZ, 

2002, p.17). 

 Atualmente, a atividade de construção naval é controlada por dois órgãos 

estatais. Enquanto a China Shipbuilding Trade Co. é responsável pelos negócios 

internacionais, a produção fica sob controle da China Shipbuilding Industry Association 

(FERRAZ, 2002, p.17). 

 Com base no relatório divulgado pela Clarcksons (2006c, p.16), os cinco maiores 

estaleiros chineses, classificados de acordo com as suas respectivas carteiras de 

encomendas em cgt, são: 
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• Dalian New Yard - Equipado com um dique de 365 metros de extensão e dois 

berços de construção, tem capacidade de produzir 412.000 cgt por ano. 

Atualmente constam em suas carteiras de encomendas 57 navios, totalizando 

7.959.000  tpb e equivalente a 1.926.000 de cgt. 

• Waigaoqiao S/Y - Equipado com dois diques, o maior com 480 metros de 

extensão, tem capacidade de produzir 332.000 cgt por ano. Atualmente constam 

em suas carteiras de encomendas 63 navios, totalizando 9.486.000  tpb e 

equivalente a 1.887.000 de cgt. 

• Hudong Zhonghua - Tem capacidade de produzir 413.000 cgt por ano. 

Atualmente constam em suas carteiras de encomendas 50 navios, totalizando 

3.231.000  tpb e equivalente a 1.441.000 de cgt. 

• New Century S/Y - Equipado com dois diques, o maior com 360 metros de 

extensão, tem capacidade de produzir 215.000 cgt por ano. Atualmente constam 

em suas carteiras de encomendas 53 navios, totalizando 3.989.000  tpb e 

equivalente a 1.226.000 de cgt. 

• Dalian Shipyard - Equipado com dois diques, o maior com 400 metros de 

extensão, e dois berços de construção, tem capacidade de produzir 176.000 cgt 

por ano. Atualmente constam em suas carteiras de encomendas 43 navios, 

totalizando 2.469..000  tpb e equivalente a 977.000 de cgt. 

Estes estaleiros possuem em conjunto 3,4% da capacidade mundial de 44,9 

milhões de cgt, e detêm 6,7% da carteira global de 110,5 milhões de cgt (BRS, 2006, 

pp. 16 e 18). 
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4.5.1.4 A indústria de construção naval européia 
 
 A Community of European Shipyard Association (CESA) é a entidade que 

congrega os principais estaleiros europeus, cerca de 304, espalhados por diversos 

países; Finlândia, Portugal, Romênia, Polônia, Itália, Croácia, França, Dinamarca, 

Grécia, Noruega, Reino Unido, Espanha, Holanda e Alemanha50. 

 De acordo com BRS (2006c, p. 17), há três anos a alta de preço, conseqüência 

do mercado superaquecido, tem favorecido os estaleiros europeus, mesmo com os 

custos superiores aos dos estaleiros asiáticos. Os armadores que colocam seus 

pedidos com os construtores europeus, mesmo com preços mais altos do mercado, tem 

sido atraídos pela possibilidade de contratar datas de entrega mais cedo que os 

concorrentes asiáticos. O recente enfraquecimento do Euro em relação ao Dólar tem 

melhorado um pouco a competitividade dos construtores europeus. 

 Uma vantagem competitiva interessante dos estaleiros europeus em comparação 

aos estaleiros asiáticos, é a alta especialização e flexibilidade, o que permite focar 

melhor o projeto na necessidade do cliente. De uma forma geral os construtores 

asiáticos estão voltados para a produção em massa, o que exige  certo nível de 

padronização do produto (BRS, 2006c, p. 18). 

 Como pode ser observado no gráfico da Figura 26, o volume da carteira de 

pedidos alcançou  cerca de 21 milhões de tonelagem bruta (gt) ao final de 2005, sendo 

que em 2002 apresentava um volume menor que 11 milhões de gt. 

 

 

                                            
50 http://www.cesa-shipbuilding.org 
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Figura 26 – Carteira de pedidos e participação no mercado dos estaleiros europeus 
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• Odense Lindo – Localizado na Dinamarca, possui três diques, o maior deles com 

de 415 metros de extensão, tem capacidade de produzir 321.000 cgt por ano. 

Atualmente constam em suas carteiras de encomendas 14 navios, totalizando 

1.750.000  tpb e equivalente a 1.055.000 de cgt. 

• Meyer Werft  - Localizado na Alemanha, possui um dique de 370 metros de 

extensão e dois berços de construção, tem capacidade de produzir 256.000 cgt 

por ano. Atualmente constam em suas carteiras de encomendas 12 navios, 

totalizando 72.000  tpb e equivalente a 955.000 de cgt. 
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• Stocznia Gdynia – Localizado na Polônia, possui dois diques, o maior com 380 

metros de extensão, tem capacidade de produzir 342.000 cgt por ano. 

Atualmente constam em suas carteiras de encomendas 34 navios, totalizando 

999.000  tpb e equivalente a 888.000 de cgt. 

• De l'Atlantique – Localizado na França, possui um dique de 900 metros de 

extensão, tem capacidade de produzir 458.000 cgt por ano. Atualmente constam 

em suas carteiras de encomendas 8 navios, totalizando 207.000  tpb e 

equivalente a 854.000 de cgt. 

• Szczecin. Nowa – Localizado na Polônia, possui um dique de 365 metros de 

extensão e dois berços de construção, tem capacidade de produzir 412.000 cgt 

por ano. Atualmente constam em suas carteiras de encomendas 57 navios, 

totalizando 7.959.000  tpb e equivalente a 1.926.000 de cgt. 

 

A indústria de construção naval alemã apresenta a maior carteira de encomendas 

dentre os construtores europeus e a quarta maior do mundo. Com datas de entrega 

mais cedo com relação os estaleiros asiáticos, os construtores alemães conseguiram 

atrair pedidos de mais 120 navios porta contêineres em 2005; somente o estaleiro Aker 

MTW tem encomendado uma série de 50 navios porta contêineres de 2.500 TEU (BRS, 

2006, p. 19). 

Embora a carteira de encomendas dos estaleiros poloneses tenha sofrido uma 

retração de 300.000 gt em 2005, comparada à carteira em 2004, a indústria de 

construção naval polonesa ainda detém a segunda colocação entre os principais 

construtores europeus. O principal estaleiro polonês, o Stocznia Gdynia, passa 
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atualmente por um processo de reestruturação financeira com previsão de venda de 

ativos. Outro importante estaleiro é o Stocznia Szczeninska Nowa (NNS), embora tenha 

apresentado resultado positivo em 2005 por meio de vendas de ativos, apresenta uma 

expressiva carteira de pedidos com aproximadamente 70 navios, dos quais 45 navios 

porta contêineres, 8 navios ro-ro e 5 navios tanques para produtos químicos (BRS, 

2006b, p.20). 

Os estaleiros italianos detêm a terceira maior carteira de encomendas da Europa 

com um total de 2,4 milhões de gt em 2005. Neste ano os construtores italianos 

obtiveram a encomenda de cerca de 40 navios, totalizando 1,1 milhão de gt, dos quais 

a maioria é de navios de cruzeiro de grande porte, ro-pax e ro-ro. O principal estaleiro é 

o Fincatieri, atualmente voltado para a construção de navios de cruzeiro (BRS, 2006b, 

p. 19). 

A quarta maior carteiras de encomendas pertence à indústria dinamarquesa com o 

total de 1,6 milhão de gt em 2005. O seu principal estaleiro é o Odense Lindo, com 

contratos para produzir 16 navios porta contêineres de grande porte (BRS, 2006, p. 19). 

Os construtores finlandeses, um conjunto de três estaleiros pertencentes ao Aker 

Group, tem se dedicado com sucesso à construção de navios de cruzeiro, ferries e ro-

ros. O grupo Aker, com 13 estaleiros em cinco países (5 na Noruega, 3 na Finlândia, 2 

na Alemanha, 2 na Romênia e 1 no Brasil), está em entendimentos com o estaleiro 

francês Chantiers de l’Atlantique, do grupo Alstom, para formação de joint venture. 

Atualmente o de l’Atlantique possui em sua carteira de encomendas dois gigantescos 

navios de cruzeiro de 3.500 passageiros e 130.000 gt cada um,  além de três navios 

transportadores de gás LNG (BRS, 2006b, pp. 18, 19 e 20). 
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Os construtores holandeses possuem uma carteira de encomendas com cerca de 

130 navios; o maior deles com 15.000 tpb. Na Espanha pequenos estaleiros obtiveram 

séries de 20 navios de emprego geral entre 4.000 e 5.000 tpb. Desde 2003 o governo 

espanhol está reestruturando os seus estaleiros, sendo previsto o desmembramento do 

grupo IZAR (BRS, 2006b, p. 20). 

Na Croácia os estaleiros têm competido em segmentos de embarcações mais 

padronizadas, em especial navios tanques tipo Aframax e Panamax com tanques 

revestidos. Porém os estaleiros croatas têm demonstrado competência em atender 

projetos de construção de navios sofisticados, como a construção de uma série de seis 

navios tanque para transporte de betume superaquecido. Com o objetivo de se manter 

competitiva no futuro, a indústria croata tem procurado outros segmentos, em particular 

ferries, ro-ro e PCTC. Ao final de 2005 a carteira de encomendas dos estaleiros na 

Croácia totalizava 2,2 milhões de gt (BRS, 2006b, p. 20). 

As carteiras de encomendas em outros países construtores navais europeus, em 

particular Romênia, Bulgária, Ucrânia, Rússia e Turquia, têm mostrado crescimento 

significativo e amplo espectro de tipos de navios (BRS, 2006). 

 

4.5.2 Os Entrantes em potencial 
 

Dado o interesse estratégico despertado pela indústria de construção naval e a 

relativa facilidade para superar as barreiras de entrada, uma vez que os governos estão 

sempre dispostos a financiar a entrada de suas empresas, novos entrantes tem sido 

uma força competitiva importantíssima. Ao longo da historia de seu desenvolvimento 

muitos dos entrantes, sem expressão na época de sua entrada, tornaram-se líderes 
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mundiais (CHO; PORTER, 1986). O último entrante bem sucedido foi a indústria 

chinesa, que entrou para competir no custo apoiada na sua abundante mão-de-obra 

barata, ocupa atualmente a terceira posição no mercado e tem planos para se tornar 

líder em 2015 (STOPFORD, 2004). 

 

4.5.3 Os compradores da indústria 
 

Os principais compradores da indústria são as companhias de navegação e seus 

armadores. De acordo com Cho e Porter (1986) o poder de negociação dos 

compradores da indústria de construção naval em geral é forte devido as seguintes 

razões: 

• Existe um número significativo de estaleiros capazes de atender à maioria dos 

pedidos para uma dada qualidade e tecnologia; 

• A indústria de navegação é altamente competitiva, o que torna os armadores 

sensíveis ao preço; 

• Os principais compradores de navios novos colocam seus pedidos em grandes 

volumes comparados aos volumes de vendas dos estaleiros. Isto cria pressões 

sobre os construtores uma vez que eles têm interesse em manter a carga de 

trabalho em um patamar o suficiente para cobrir os seus altos custos fixos. 

• O custo de aquisição de navios representa um investimento pesado para os 

compradores. 
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4.5.4 Os fornecedores da indústria 
 

É importante destacar que a construção naval é, na verdade, uma indústria 

montadora; portanto altamente dependente de mão-de-obra e de fornecedores de 

materiais, motores, máquinas, equipamentos, acessórios e demais componentes. Se a 

indústria naval opera com significativas economias de escala, trata-se de um cliente 

importante. Neste caso, o destino dos fornecedores estará firmemente ligado à indústria 

e eles irão protegê-las por meio de preços razoáveis e de assistência em atividades 

como pesquisa e desenvolvimento (P & D) e o exercício de influência (FADDA, 2004). 

 

4.5.5 A ameaça dos substitutos 
 

A demanda de navios petroleiros pode sofrer reduções devido à entrada em 

operação de oleodutos (CHO; PORTER, 1986). Por outro lado a indústria de aviação 

concorre com o setor de carga geral  no transporte de carga com alto valor agregado51; 

isto eventualmente pode afetar a demanda por navios de carga geral. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
51 Apêndice B 
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5 Análise estratégica da indústria de construção naval 
 

5.1 Estratégias genéricas da Indústria de Construção Naval 
 
 De acordo com o que já visto na seção 4.5.1, existem cinco tipos estratégias 

genéricas possíveis para competir em uma indústria global. De acordo com Cho e 

Porter (1986, p. 550), apenas quatro dessas estratégias se aplicam à indústria de 

construção naval: 

• Liderança global no custo - o estaleiro tem por objetivo empenhar-se para ser o 

detentor de baixo custo geral de construção de embarcações atraentes para uma 

grande faixa de armadores. As indústrias de construção naval da Coréia e do 

Japão têm sido dominadas por estaleiros que operam em larga escala de 

produção e competem globalmente com a aplicação dessa estratégia (FADDA, 

2004, p.8); 

• Liderança global na diferenciação - o estaleiro procura diferenciar a embarcação 

por ele construída em termos de qualidade, avanço tecnológico, preço, 

financiamento de custo-mínimo e pontualidade na entrega em relação a mesma 

embarcação construída por rivais de maneira a atrair uma grande faixa de 

clientes (FADDA, 2004, p.8); 

• Segmentação global - o estaleiro concentra-se num segmento de mercado mais 

estreito ou seja, numa categoria de embarcação (ou embarcações) que seja(m) 

vendida(s) a nível mundial. Trata-se, de embarcações altamente especializadas, 

que requerem para a sua construção um know-how sofisticado ou um elevado 

padrão de mão-de-obra. Esta estratégia tem dois enfoques: (i) o segmento de 
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mercado baseado em custos menores, procurando superar a concorrência dos 

rivais na base de menor custo, e (ii) o segmento de mercado baseado na 

diferenciação, procurando oferecer aos membros do segmento uma embarcação 

personalizada de acordo com seus gostos e suas necessidades (FADDA, 2004, 

p.9); e 

• Proteção de mercado - o posicionamento do estaleiro no mercado da indústria 

naval não está baseado em suas vantagens econômicas, mas na disposição do 

governo local e/ou nacional em querer protegê-lo. Tem sido comum o emprego 

dessa prática na indústria de construção naval por um número significativo de 

países. Os EUA, por exemplo, através do seu Jones Act, têm protegido a sua 

navegação de cabotagem, bem como a sua indústria naval (FADDA, 2004, p.9). 

5.2 O Cenário atual do mercado 
 

Mesmo com a alta dos preços do mercado e a indisponibilidade de janelas para 

construção com datas mais cedo, a procura por navios novos permanece substancial 

(BRS, 2006a). O ano de 2006 começou com a carteira global de encomendas de 227 

milhões de tpb. O ano de 2005 tinha iniciado com 220 milhões. Somente em 2005 

foram colocados 45,7 milhões de gt de novos pedidos, no total de US$ 72,8 bilhões, e 

construídos cerca de 70 milhões de tpb. Está previsto ser entregues 74 milhões de tpb 

em 2006. Ao final do mês de abril de 2006 constavam 5.249 navios encomendados, 

com o total de 110,5 milhões de cgt (CLARKSON, 2006b). 

O gráfico da Figura 27 mostra a evolução da carteira global de encomendas 

entre 1998 e 2005. Os gráficos das Figuras 28 e 29 mostram respectivamente os 
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pedidos colocados anualmente e a produção mundial da indústria de construção naval 

no período de 1998 a 2005. 

 

 

 

 

 

 

  Figura 27 – Carteira global de encomendas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 28 – Colocação anual de encomendas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 29 – Navios construídos por ano 
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 De acordo com CLARKSON (2006c), a retração das encomendas a partir de 

2003, como pode ser observada na Figura 28 é reflexo da escalada do preço do aço, o 

que tem provocado um aumento de até 8% no preço final.  Entretanto a queda no 

volume de encomendas entre 2004 e 2005 foi de apenas 4% em valor. 

 Ao nível atual da carteira de encomendas, há carga suficiente para ocupar os 

principais estaleiros por mais de três anos (BRS, 2006a).  

 Os estaleiros sul coreanos e chineses estão com pedidos para serem entregues 

até 2009, enquanto alguns estaleiros japoneses estão com previsão para 2010. 

Raramente encontram-se janelas para construção para 2007 ou 2008 (BRS, 2006b). 

 O esgotamento da capacidade dos líderes do mercado, Coréia do Sul, Japão e 

China, tem beneficiado os estaleiros de maior custo localizados na Europa. A carteira 

de encomenda dos estaleiros europeus totalizava em 2005 cerca de 21 milhões de gt. 

Alguns estaleiros localizados fora dos países tradicionais na construção navais, como 

Vietnam, Índia e Rússia, começaram a ser procurados por armadores que não podem 

esperar três anos, ou mais, pela suas novas embarcações (BRS, 2006a). 

 Os preços do mercado de construção naval têm batido recordes. No primeiro 

semestre de 2005 teve um forte crescimento por conta do pico de encomendas de 

navios porta contêineres e navios tanque produto, que levaram o mercado a um novo 

patamar (BRS, 2006a). O gráfico da Figura 30 mostra a evolução dos preços de três 

tipos petroleiros entre 1999 e 2005. 

 Com preços triplicados em relação aos praticados há dois anos atrás e navios 

que não vão ficar prontos antes de três anos, de acordo com CLARKSON (2006c) o 

mercado segue em patamares elevados, mesmo que tenha havido um pequeno 

desaquecimento no primeiro semestre deste ano. 
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  Figura 30 – Evolução dos preços de navio petroleiros 

 
 Entretanto, de acordo com BRS (2006b),os atuais níveis de preço em conjunto 

com as cotações das taxas de frete, cujo crescimento desacelerou a partir de meados 

de 2005, têm trazido dúvidas aos armadores. Alguns analistas começam a dizer que o 

mercado encontra-se na crista da onda e são esperados tempos difíceis. 

 

5.3 Perspectiva para o mercado de construção naval 
 
 Stopford (2004) observa que em 2004, pela primeira  vez, a indústria de 

construção naval ultrapassou o nível recorde de 1977 de 60 milhões de tpb (21 milhões 

de cgt) de navios produzidos. O autor recorda que o pico daquela época, conseqüência 

do crescimento vigoroso da economia européia e o superaquecimento do mercado de 

navios petroleiros, coincidiu com as crises do petróleo em 1973 e 1977. O mercado foi 
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 A produção mundial da indústria cresceu de 8 milhões de cgt em 1988 para 21,9 

milhões de cgt em 2003, deixando para trás os 21,2 milhões de cgt de 1977. O ano de 

2003 foi excepcional para a indústria que recebeu a encomenda total de 111,6 milhões 

de tpb no valor de US$ 57,5 bilhões. Após 10 anos de preços em queda em razão da 

competição entre os construtores coreanos e japoneses, o aquecimento do mercado 

trouxe a recuperação dos preços da indústria a partir de 2002. 

 Stopford (2004b) aponta algumas razões para o atual momento do mercado: 

• Redução da tonelagem que estava em “laid up” – as condições do equilíbrio 

entre a oferta e a procura no mercado de transporte marítimo, depois de mais de 

20 anos de excesso de capacidade, começou  melhorar gradualmente na última 

década à medida que a frota construída na década de 70 foi alienada. A 

tonelagem em “laid up” caiu de 11 milhões de tpb em 1993 para 1 milhão de tpb 

em 2004; 

• Elevação das taxas de frete – a elevação das taxas de frete nos setores de 

graneis e tanques é um indicador que o mercado de transporte marítimo está em 

equilíbrio; 

• A operação dos novos navios é mais econômica que os antigos – enquanto que 

que o “time chater equivalent”52 de VLCC novo em 1992 era de US$ 45.467,00 / 

dia, em 2004 custava US$ 21.984,00 / dia; 

• A rigidez das normas ambientais – a forte pressão das entidades regulatórias 

internacionais, tem incentivado a substituição dos tanques de casco simples por 

tanques de casco duplo; 

                                            
52 Inclui custos de operação, custos de capital e depreciação ( os custo de viagem não são considerados) 
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• Todos os mercados estão simultaneamente superaquecidos: os quatro principais 

segmentos da indústria de transporte marítimo, petroleiros, graneleiros, 

contêineres e transporte de gases estão colocando suas encomendas 

maciçamente ao mesmo tempo; e 

• O “fator” China – nos último 5 ou 6 anos a economia chinesa tem experimentado 

um crescimento comparável ao crescimento das economias do Japão e da 

Europa na década de 60. As importações chinesas de minério de ferro e 

produtos siderúrgicos têm pressionado as taxas de frete no mercado de 

graneleiro, fazendo triplicar as cotações em relação aos últimos anos. No lado 

das exportações, a pressão tem sido na procura por porta contêineres; em 2003 

foram encomendados 2 milhões de TEU, um recorde para a indústria. 

 

O fato é que o mercado de construção naval está altamente aquecido. Petroleiros, 

graneleiros, contêineres e LNG, todos eles estão na pauta dos investimentos, para 

serem financiados com taxas de juros baixos e com expectativa de altos rendimentos 

(STOPFORD, 2004b). 

Stopford (2004a) denomina o atual momento do mercado de transporte marítimo de 

“super ciclo”. Embora nunca tenha havido na história da navegação comercial um ciclo 

tão intenso e de tão longa duração, segundo o autor, não há evidências de um novo 

paradigma. Portanto, o que se pode esperar é que “[...] um ciclo se comporte como um 

ciclo [...]” (STOPFORD, 2004a, p. 5). 

Como já foi visto na seção 4.3 o mercado de construção naval é um negócio 

altamente cíclico. A  economia chinesa está altamente aquecida e o seu governo tem 

envidado esforços para desacelerá-la. De acordo com Stopford (2004b), se o governo 
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for bem sucedido, a queda será moderada, porém ele alerta que a economia do país 

vivenciou severas oscilações no passado. 

Entretanto, tal é o tamanho da carteira global de encomendas, que se houver um 

desaquecimento da economia mundial nos próximos dois ou três anos, certamente que 

a indústria de transporte marítimo enfrentará situações bastante críticas. Stopford 

(2004, p. 5) ainda alerta, como já foi visto na seção 4.5.1.3, que a indústria chinesa faz 

planos e tem investido pesadamente para se tornar líder do mercado em 2015; não há 

dúvidas para o autor que haverá competição com base no preço de forma semelhante a 

da década de 90. 

Portanto, uma estratégia para a indústria de construção naval em um país deve ser 

pensada no longo prazo. Pois de acordo com a recomendação de Stopford (1997) a 

construção naval deve ser olhada além dos ciclos. 
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5.4 A frota mundial e a sua evolução 
 
 
 Os gráficos das Figuras 31 e 32 mostram a evolução da frota mundial e da sua 

estrutura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   Figura 31 – Evolução da frota mundial em TPB 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    

 

 

 

 

Figura 32 – Evolução da estrutura da frota mundial 
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moderada, assim como a área de granéis. O apêndice C apresenta dados mais 

detalhados sobre a evolução da frota mundial. 

 O gráfico apresentado na Figura 33 apresenta o perfil de idade da frota mundial 

em 2005 e os gráficos das Figuras 33, 34, 35 mostram a evolução nos setores de 

tanque, granel e contêineres. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 33 – Perfil de idade da frota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

Figura 34 – Evolução da frota de navios tanques 
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  Figura 35 – Evolução da frota de navios graneleiros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Figura 36 – Evolução da frota de porta contêineres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

M
ilh

õe
s 

de
 T

P
B

Adições
Reduções

Fonte: ISL (2006)  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

M
ilh

õe
s 

de
 T

P
B

Adições
Reduções

Fonte: ISL (2006)



148 

5.5 A carteira de encomendas da indústria de construção naval 
 
 O gráfico da Figura 37 mostra a evolução e a estrutura das encomendas entre 

2003 e 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ‘ 

Figura 37 – Evolução da carteira global de encomendas  

 
 O gráfico da Figura 38 mostra a relação entre a tonelagem das encomendas com 

a tonelagem da frota por tipo de navio, ao fim de 2005 e ao fim do mês de abril deste 

ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 38 – Relação entre a carteira de encomendas 

       e o tamanho da frota 
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       Fonte: BRS (2006)
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 A estrutura da carteira de encomendas revela que a há uma procura aquecida 

por navio porta contêineres acima de 3.000 TEU, com o volume equivalente à 60% da 

frota. Observando-se o perfil de idade da frota de porta contêineres, com 65% dos 

navios com idade entre  3 e 10 anos, e encomendas anuais que chegam a 25 milhões 

de tpb, cerca de 500 navios, com a  produção anual de cerca de 8 milhões de cgt desse 

tipo de embarcação, fica evidente que este mercado está em franca expansão. Pelo 

perfil de idade da frota de navios de carga geral, com mais de 50% da frota com idade 

maior que 20 anos, ou 70% com mais de 10 anos, indica que no setor de carga geral 

está dando preferência ao transporte por contêineres. 

 No setor de navios para transporte de carga à granel, cerca de 50% dos 

petroleiros e dos graneleiros estão com idade superior à 10 anos. O setor de navios 

tanques, após uma queda em 1997, volta crescer, provavelmente, com a substituição 

de petroleiros antigos com casco simples, conforme pode ser observado na Figura 34 

que mostra que o volume de demolições cresceram a partir de 1997, chegando a atingir 

mais de 20 milhões de tpb por ano; em 2004,  as demolições de petroleiros caíram mais 

de 50%, indicando que a tonelagem obsoleta foi removida. 

 No setor de granéis sólidos a carteira de encomendas representam cerca de 

20% da frota com os pedidos concentrados no tipo capesize, com uma média de 15 

milhões de tpb por ano, o que equivale à cerca de 90 navios por ano. 

 O gráfico da Figura 39, elaborado a partir dos dados constantes do Apêndice D, 

mostra a evolução do perfil da carteira de encomenda dos principais construtores 

navais, em termos do porte médio dos navios encomendados, toneladas de porte bruto 

(TPB) por navio, no período de 1997 a 2005. Pode ser observado que em 2005, os 
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construtores coreanos e japoneses competiam no mesmo segmento de navios de 

grande porte, na faixa de 70.000 tpb por navio em média. Entretanto, o gráfico mostra 

que o porte médio das embarcações da carteira de encomendas dos estaleiros 

coreanos vem decrescendo desde 1997, quando o porte médio era cerca de 100.000 

tpb. 

 Ainda de acordo com a Figura 39, o porte médio das embarcações da carteira de 

encomendas dos construtores navais chineses vem crescendo, iniciando em 1997 com 

cerca de 20.000 tpb por navio e chegando em 2005 com 45.000 tpb por navio. 

 Observa-se também que neste mesmo período, 1997 e 2005, o perfil da carteira 

de encomendas dos principais construtores navais europeus, em termos do porte médio 

das embarcações, permaneceu entre 10.000 entre 20.000 tpb por navio. 

 Portanto, de acordo com a Figura 39, pode-se concluir que os construtores 

coreanos e japoneses competem no segmento de navios de grande porte, enquanto 

que os principais construtores europeus competem em outro segmento, navios de 

pequeno porte. Os construtores chineses estão atuando em um segmento 

intermediário.  

Porém, observando na Figura 39 a tendência das carteiras de encomendas dos 

construtores asiáticos, percebe-se que há uma convergência para o valor de 60.000 tpb 

por navio, acirrando a competição no mercado de embarcações de porte médio. Os 

construtores europeus devem permanecer competindo no segmento de embarcações 

de pequeno porte. 
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 Figura 39 – Evolução do perfil das carteiras de encomendas em termos de tpb por navio 

 

 O gráfico da Figura 40, elaborado a partir dos dados constantes do Apêndice D, 

mostra a evolução do valor do CGT por TPB das carteiras de encomendas dos 

principais construtores navais, no período entre 1997 e 2005. As carteiras de 

encomendas dos construtores asiáticos, Coréia, Japão e China, apresentam valores em 

torno de 0,5 para CGT por TPB, enquanto que as carteiras dos construtores alemães e 

espanhóis situam-se em torno de 1 para esta mesma relação. Na carteira dos 

construtores italianos o CGT por TPB apresenta valores crescentes no período 

considerado, chegando a 8 em 2004. 

 Considerando-se que, de acordo com o Apêndice A, o CGT expressa a 

complexidade e o porte de uma embarcação e observando-se, na carteira dos 

construtores coreanos, que enquanto o valor de TPB por navio decresce o valor do 

CGT por TPB permanece praticamente estável, há uma indicação de que os estaleiros 

localizados na Coréia do Sul estão competindo em segmentos de navios mais 
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sofisticados. Fazendo-se esta mesma análise para as carteiras dos construtores 

chineses, observando-se que neste caso há uma tendência de crescimento TPB por 

navio, pode-se concluir que há uma tendência destes construtores navais em começar 

a competir no segmento de navios de grande porte mais padronizados. 

 Da análise das Figuras 39 e 40, nenhum movimento competitivo foi detectado 

por parte dos construtores alemães e espanhóis. Porém observa-se um forte 

crescimento do valor do CGT por TPB da carteira de encomendas dos construtores 

italianos enquanto o valor de TPB por navio diminui de 10.000 para 5.000, no período 

considerado, denotando uma forte tendência destes construtores para o mercado de 

navios sofisticados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Evolução do perfil das carteiras de encomendas em termos de cgt / tpb  
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O gráfico da Figura 41, elaborado a partir dos dados constantes do Apêndice D, 

mostra a evolução da razão CGT / GT das carteiras de encomendas dos principais 

competidores, que expressa a média ponderada dos fatores de compensação de 

acordo com o Apêndice A. Considerando-se a forma de segmentação apresentada na 

Seção 4.4, na qual as carteiras de encomendas são classificadas por grau de 

complexidade das embarcações com base nos fatores de compensação da OECD, 

observa-se que o posicionamento estratégico dos construtores asiáticos é distinto dos 

construtores europeus. Enquanto as carteiras dos primeiros apresentam valores entre 

0,50 e 0,60, as carteiras dos segundos variam entre 0,90 e 1,2 para a razão CGT / GT, 

indicando que os construtores asiáticos estão voltados para o segmento de navios mais 

padronizados, enquanto que os europeus estão voltados para os navios mais 

complexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Evolução do perfil das carteiras de encomendas em termos de cgt / gt 
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A Tabela 3, elaborada a partir dos dados levantados segundo a metodologia da 

OECD (Apêndice C), mostra a situação da carteira de encomendas dos principais 

construtores mundiais em GT e CGT, em julho de 2005. Na terceira coluna da tabela é 

apresentada a relação CGT / GT. Com base nos dados da tabela, construiu-se um 

gráfico, Figura 42, no qual cada ponto representa a posição competitiva das carteiras 

de encomendas de cada um dos construtores em termos GT e CGT. Uma vez que, de 

acordo com o Apêndice A e a Seção 4.4, o CGT tem uma correlação com a 

complexidade do tipo da embarcação, pode-se afirmar que quanto maior é o CGT de 

um navio maior será o seu valor agregado. Portanto, a posição competitiva de um 

construtor naval pode ser avaliada pela relação CGT / GT da sua carteira de 

encomenda. 

 
   Tabela 3– As carteiras de encomendas 

      dos principais construtores       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Em termos absolutos de CGT, pela Tabela 3, a liderança do mercado pertence 

aos estaleiros sul coreanos, seguidos dos chineses e dos japoneses. Entretanto esses 

 

Países GT CGT CGT/GT
Coréia 57.357.107 35.274.865 0,62
China 22.321.898 14.214.771 0,64
Japão 22.925.358 12.593.227 0,55
Alemanha 4.135.658 3.665.171 0,89
Polônia 2.635.345 1.923.441 0,73
Itália 1.632.140 1.890.469 1,16
Taiwan 2.593.660 1.607.310 0,62
Croácia 2.022.825 1.376.699 0,68
Turquia 656.644 1.033.264 1,57
Romênia 784.281 744.975 0,95
Espanha 461.038 623.474 1,35

Carteira de Encomendas
(Jun 2005)

Fonte: OECD(2005b)
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três construtores são os que têm menores relações CGT/GT, indicando, a princípio que 

os líderes do mercado estão voltados para a produção em massa de embarcações de 

tipo mais padronizados. 

 Esta situação fica mais evidente por meio do gráfico da Figura 42. A linha que 

divide o gráfico em duas regiões são os pontos nos quais a relação CGT/GT é igual a 

um. Os pontos situados acima desta linha indicam carteiras de encomenda com 

conteúdo de trabalho mais complexo, enquanto que os pontos situados abaixo indicam 

o oposto. 

Fica evidente que o posicionamento estratégico, em termos da estrutura da 

carteira de encomendas, dos líderes da indústria é bastante diferente dos demais 

construtores.  

 A Figura 40 foi elaborada com base na carteira de encomendas dos estaleiros da 

Coréia do Sul, Japão e China, conforme Apêndice C, e segmentado de acordo com o 

grau de complexidade segundo o procedimento constante em 4.4. 

 Observa-se que o posicionamento do Japão, com 52% das CGT de sua carteira 

alocadas no grupo 1, visa a produção em massa de navios para transporte de granéis. 

A Coréia do Sul e a China dedicam a maior parte das suas CGT na produção de navios 

do grupo 2; produto, carga geral, refrigerados, porta contêineres, transportadores de 

carro e de gases. A Coréia do Sul tem uma fatia significativa, 20%, dedicada à 

produção de navios mais sofisticados do grupo 3. 
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Figura 42 – Posicionamento competitivo em relação à razão CGT/GT 
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Figura 43 – Posicionamentos competitivos da Coréia do Sul, do Japão e da China 

 
 A Figura 44 mostra o posicionamento estratégico dos estaleiros europeus. 

Observa-se que os estaleiros europeus estão voltados para a produção de navios dos 

grupos 2 e 3. Os estaleiros alemães estão voltados para a produção de porta 

contêineres; 67% da carteira está alocada para a construção de 155 navios totalizando 

2,5 milhões de CGT. Mais de 90% da carteira dos estaleiros poloneses estão alocadas 

para construção de 51 porta contêineres, 6 Ro-Ro e 13 navios transportadores de 

carros. Na Croácia os estaleiros tem em suas carteiras a construção de 43 navios 

tanque produto (60% em CGT), além de 13 transportadores de carros, 7 Ro-Ro e 2 

Ferries. Na Itália quase a totalidade da carteira está destinada à construção de navios 

de passageiros, além de 4 navios LPG. Na Romênia 63% em CGT da carteira está 

voltada para a construção de 22 porta contêineres. Na Espanha a carteira está dividida 

entre projetos do grupo 2 e 3 com 45 navios do tipo 16 (não destinados ao transporte 

de cargas), 16 navios pesqueiros e 28 porta-contêineres. 
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Figura 44 – Posicionamento competitivos de alguns países europeus 

 
 Em 2004 a indústria mundial de construção naval produziu 1. 729 navios que 

totalizaram 25,5 milhões de cgt. Mais de três quartos deste volume foram produzidos 

pelos construtores asiáticos: Coréia do Sul, Japão e China. Cerca de 16,5 % desta 

tonelagem foram produzidas por construtores europeus, os únicos construtores com 

fatia de mercado significante fora do eixo asiático. O gráfico da Fig 45 mostra que esse 

volume gerou para os estaleiros europeus mais de 10 milhões de Euros, superando os 

resultados dos líderes do mercado. Dividindo-se as receitas pela tonelagem produzida 

em 2004, encontra-se para os estaleiros europeus a razão de 2.834,73 € /cgt, enquanto 

que para os estaleiros asiáticos varia entre 1.150,62 €/cgt e 1.823,18 € /cgt, 

demonstrando a busca de segmentos de alto valor agregado pelos estaleiros da 

Europa. 
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 Figura 45 – Resultados dos principais competidores em 2004 

 
 
 A licitação lançada em 2005 pela TRANSPETRO prevê a construção de 26 

navios: 19 petroleiros, 4 produtos e 3 GLP, perfazendo o total de 684.775 cgt, de 

acordo com o mostrado na tabela 4. 

 
 
 Tabela 4– Licitação da TRANSPETRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O gráfico da Figura 46 foi feito com base na tabela, mostra a estrutura da 

encomenda da TRANSPETRO de acordo com o mesmo processo de classificação 

utilizado para analisar as carteiras dos construtores asiáticos e europeus. 

Receitas em 2004
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12.000

Produção (milhares de CGT) 3.691 8.339 7.897 2.726

Receita (milhões de Euros) 10.463 9.595 9.323 4.970

CESA 
(Europa)

Coréia do Sul Japan China

 

No. TBP GT Fator CGT
Suezmax 10 170.000 983.607 0,35 344.262
Aframax 5 110.000 296.296 0,45 133.333
Panamax 4 70.000 160.344 0,55 88.189
Produto 4 45.000 89.646 0,80 71.717
GLP 3 7.200 m3 23.060 2,05 47.273
Total 26 1.552.953 684.775
Obs: valores estimados pelo autor com base nas tabelas da OECD
e no Clarkson Shipyard Monitor 2006

Licitação TRANSPETRO - 2205
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 A encomenda da TRANSPETRO é comparável à carteira dos estaleiros 

espanhóis em termo de volume em cgt, com a maior parcela voltada para navios do 

grupo 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 46 – Estrutura da licitação da TRANSPETRO 

 
 
 Como já foi visto até agora, a competição no mercado de construção naval é 

intensa, uma vez que, em condições normais, nada impede que as companhias de 

navegação façam as suas encomendas em qualquer estaleiro de qualquer região do 

mundo. Em períodos de excesso de capacidade essa competição pode ser 

intensificada, como ocorreu nos anos 90. Bitzer e Hirschhausen (1997) identificam os 

seguintes eixos de competição: preço, qualidade, inovação, tempo para entrega, 

confiabilidade, serviços, flexibilidade, reputação e financiamento. 

 Em qualquer segmento do mercado o preço é fator decisivo, principalmente nos 

segmentos abrangidos pelo grupo 1, que são dominados por navios com certo grau de 

padronização produzidos em larga escala (CHO; PORTER, 1986, p. 545). A medida 

que a complexidade da embarcação aumenta a importância do preço na concorrência 

decresce. 
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 No caso da qualidade como eixo de competição, a sua importância está 

diretamente relacionada com o grau de complexidade da embarcação. Quanto mais 

complexo o navio maior importância tem a qualidade. De acordo com Bitzer e 

Hirschhausen (1997), a complexidade do navio é caracterizada pelo emprego de 

equipamento de alta tecnologia e materiais ou métodos de produção especiais.  

 A inovação é um fator chave para concorrer no mercado da indústria naval. São 

as inovações que permitem ganhos na eficiência operacional dos navios por meio do 

emprego de automação; reduzindo desta forma o tamanho da tripulação e os custos de 

viagem, aumentando a capacidade de carga e a rapidez nas operações de carga e 

descarga. Bitzer e Hirschhausen (1997) lembram que nem todos os tipo de navios tem 

potencial para inovação. Isso vai depender do grau de maturidade do tipo do navio e da 

sua complexidade. 

 A redução do tempo entre a colocação da encomenda e a efetiva entrega do 

navio ao armador é fator competitivo importante, uma vez que isto está diretamente 

relacionado com o risco do negócio. Uma vez que o mercado é cíclico, com variações 

acentuadas, até mesmo no curto prazo, quanto maior o tempo de entrega, maiores 

serão os riscos envolvidos. A pontualidade na entrega também é um fator relacionado 

com o risco do negócio. 

 Os serviços são importantes para a manutenção do desempenho do produto 

entregue ao cliente. Além da garantia técnica, devem ser disponibilizadas ao cliente 

facilidades para manutenções, fornecimento de peças de reposição, modernização e 

outros serviços. 

 A questão da flexibilidade é fundamental no segmento de navios de alta 

complexidade, pois são em geral projetos altamente customizados e a possibilidade de 
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influência no projeto e na produção por parte das companhias de navegação é 

considerado como um ponto forte neste mercado. 

 A reputação é conquistada com o tempo por meio de uma sucessão de projetos 

bem sucedidos, criando uma boa imagem da empresa para o cliente. 

 A operação de obtenção de um novo navio, em geral, envolve operações de 

financiamento complexas. Portanto a disponibilidade de serviços financeiros e crédito 

são primordiais. 

 A encomenda da TRANSPETRO, vai proporcionar ao construtor nacional atuar 

em dois segmentos distintos: a maior parte está voltada para navios de baixa 

complexidade tecnológica (grupo 1) com 72% da sua cgt e o restante alocado em 

navios de média complexidade (grupo 2). 

 A opção pelo segmento de navios de baixa complexidade tecnológica é típica 

das indústrias navais localizadas em países com mão-de-obra barata e baixa 

produtividades (BITZER;HIRSCHHAUSEN, 1997). Desde que os baixos salários 

compensem as perdas na produtividade. Neste segmento os principais competidores é 

o Japão, com seus estaleiros especializados para produção em alta escala de produtos 

com elevado grau de padronização (FADDA, 2004), e a China, respaldada em sua 

mão-de-obra de baixo custo (CHO; PORTER, 1986). 

 O segmento de navios transportadores de gás está agrupado no segmento de 

navios de média complexidade (grupo 2). Neste caso a questão do custo da mão de 

obra perde relativamente a sua importância, passando os custo com materiais a exercer 

predominância. As encomendas de navios GLP estão distribuídas pelas carteiras dos 

estaleiros asiáticos e europeus. 
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 Na seção 3.4 discutiu-se o modelo estrutural desenvolvido por Porter (1999) 

conhecido como diamante, a partir do qual o autor demonstra que a base doméstica é 

fundamental para a competitividade de uma empresa em uma indústria global. A 

indústria de construção naval é uma indústria global altamente concentrada e 

dependente de sua base doméstica (CHO; PORTER, 1986). Portanto o sucesso de um 

estaleiro no mercado internacional vai depender: 

• Das condições dos fatores de produção, no que diz respeito à mão-de-obra 

qualificada e infra-estrutura necessária para suportar a produção; 

• Das condições e da natureza da demanda no mercado interno, com clientes 

exigentes. Este é um ponto chave para a revitalização da indústria nacional. 

Mesmo que os objetivos visem a exportação, há a necessidade de uma 

demanda interna, com volume e qualidade suficiente para prover os estaleiros 

com um fluxo contínuo de produção, a fim de que usufrua ao longo do tempo dos 

benefício das economias de escala e da curva de aprendizado. Este ponto está 

atrelado com questões sobre a Marinha Mercante e as companhias de 

navegação nacionais. 

• A questão da rivalidade entre os competidores nacionais beneficia a indústria do 

momento que gerem pressões competitivas, que obrigarão os participantes da 

indústria buscar soluções para aperfeiçoar seus navios e os seus processos de 

produção, em busca da redução permanente de custos ou crie diferenciações 

para o seu produto . 

• Os setores correlatos e de apoio são fundamentais para o sucesso da indústria 

naval de um país, pois está relacionado com o desenvolvimento de toda a cadeia 
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produtiva que deverá fornecer à indústria os insumos no volume e na qualidade 

requerida. 
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6 Conclusão 
 
 O cenário atual da indústria marítima mostra um nível de atividade sem 

precedentes históricos de acordo com o demonstrado no Capítulo 5: estaleiros 

abarrotados de obras, preços da indústria elevados, cotações do mercado de frete em 

alta e a frota mundial em franca expansão. 

 Este cenário de aquecimento é também comentado por Cláudio Décourt, Vice-

Presidente do SYNDARMA, em sua entrevista concedida ao autor (Apêndice B), assim 

como também por Martin Stopford, Presidente da Clarkson Research Services, que em 

um artigo (STOPFORD, 2004a) afirma que no ano de 2003 a indústria mundial de 

construção naval voltou experimentar níveis de atividades que nuca mais experimentara 

desde o seu colapso ao final da década de 70. 

Naquela década a indústria brasileira tinha uma posição de destaque no cenário 

mundial, produzindo mais de 1,5 milhões de toneladas de porte bruto por ano (tpb) e 

empregando 40.000 trabalhadores (TELLES, 2001), detinha uma fatia de 7,0% do 

mercado (CHO; PORTER, 1986). Após o seu apogeu a indústria brasileira soçobrou 

junto com a indústria mundial arrastadas por duas crises do petróleo que jogou a 

economia mundial na recessão durante toda a década de 80. 

 A situação atual de aquecimento veio substituir a situação vivenciada pela 

indústria ao longo da década de 90, o qual se caracterizava pelo excesso de 

capacidade com preços baixos, apesar de um nível razoável de atividade (FMI, 2003). 

Após este período a procura por navios novos voltou a equilibrar-se com a oferta de 

capacidade de produção naval (STOPFORD, 2004a). Todo o excesso de capacidade 

foi absorvido por uma carteira de encomendas gigantesca (BRS, 2006a). 
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 De acordo com os dados levantados e analisados no capítulo anterior, no 

presente momento53 estão encomendados pela indústria de transporte marítimo 5.249 

navios, equivalentes a mais de 110 milhões de tonelagem bruta compensada (cgt), 

volume suficiente para manter os estaleiros dos principais países competidores 

trabalhando por mais de três anos sem parar (CLARKSON, 2006a). 

 De acordo com o que foi descrito nas considerações iniciais do capítulo 

introdutório deste trabalho, a TRANSPETRO, com a necessidade de renovar e ampliar 

a sua frota, lançou, em meio a este cenário de aquecimento, um desafio à indústria 

nacional para produzir 42 navios mercantes de grande porte, com o objetivo subsidiário 

de revitalizar a construção naval no Brasil. Oportunidade impar para a indústria 

nacional. 

 Cabe neste momento reapresentar as seguintes questões: 

• Do ponto de vista estratégico, como os estaleiros nacionais, resultantes do 

programa de modernização da TRANSPETRO, devem se posicionar no 

mercado internacional de forma competitiva? 

• Que vantagens competitivas os estaleiros nacionais poderiam desenvolver 

e sustentar para competir internacionalmente? 

• Qual o potencial decorrente destas vantagens competitivas para 

conquistar e garantir fatias do mercado internacional? 

• Estas fatias de mercado terão capacidade de gerar riqueza para assegurar 

a sobrevivência, crescimento e desenvolvimento a longo prazo da indústria 

nacional? 

 
                                            
53 Abril de 2006 
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 De acordo com o que foi revisto e desenvolvido ao longo deste trabalho, a 

indústria de construção naval, inserida no sistema de valor da indústria marítima, é uma 

atividade de natureza global, portanto, um estaleiro nacional para sobreviver 

necessariamente terá que competir no mercado internacional, ou seja, de acordo com o 

comentado por Décourt (Apêndice B), terá que produzir navios para exportação.  

 Partindo desta premissa, para responder ao primeiro questionamento será 

examinada cada uma das alternativas de estratégias genéricas apresentadas por Cho e 

Porter (1986, p. 550) e tratadas na Seção 5.1. 

 Para o exercício da liderança global no custo, de acordo com o que já foi visto, 

os estaleiros nacionais teriam que concorrer numa ampla faixa de segmentos de 

clientes sensíveis ao preço, portanto setores que demandam volumes significativos de 

toneladas de embarcações relativamente padronizadas (petroleiros e graneleiros). 

Atualmente competem nestes segmentos estaleiros coreanos e japoneses com 

produção em massa de petroleiros e graneleiros com projetos padronizados. Os 

estaleiros chineses, emergentes, também competem em escala neste setor, porém 

fortemente subsidiados para compensar as sua ineficiências. 

 Quanto a liderança na diferenciação, os estaleiros nacionais teriam que oferecer, 

a uma ampla gama de segmentos, diferenciais, em determinados atributos, a preços 

competitivos. Décourt (Apêndice B), além do preço, apresentou como diferenciais 

competitivos o prazo de entrega, a disponibilidade de financiamento e a qualidade, 

sendo o último resultante de especificações bem elaboradas.  Bitzer e Hirschhausen 

(1997) ainda acrescentam a inovação, a confiabilidade, os serviços, a flexibilidade e a 

reputação. Há evidências de que há uma tendência dos estaleiros coreanos e 

japoneses concorrerem na base da diferenciação no que tange a qualidade de suas 
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embarcações e a confiabilidade, deixando espaço para que os chineses assumam o 

papel de produtor em escala de baixo custo. 

 Os estaleiros nacionais que quiserem competir de forma enfocada, teriam que 

competir por meio da estratégia de segmentação global, oferecendo a um determinado 

segmento ou nicho do mercado, embarcações com preços baixos ou com atributos 

diferenciadores. Esta tem sido a opção dos estaleiros europeus, que embora tenham os 

custos de produção mais altos, procuram explorar como vantagem competitiva o seu 

alto grau de desenvolvimento tecnológico e qualidade, que são valorizados pelos 

clientes que compram navios complexos de alto valor agregado. 

 Portanto, em relação ao primeiro questionamento, com base nas análises 

desenvolvidas ao longo deste trabalho, os estaleiros nacionais, aspirantes ao mercado 

internacional, dificilmente terão condições de competir com estratégias voltadas para a 

amplitude total do mercado, ou seja, isso significa concorrer com os estaleiros coreanos 

de alta performance, com a qualidade das embarcações japonesas e os preços 

altamente subsidiados dos concorrentes chineses. Por outro lado, a adoção de 

estratégias voltadas para segmentos específicos, os estaleiros terão que ter capacidade 

tecnológica para concorrer com os estaleiros europeus. 

SERRA (2004) afirma que dificilmente os estaleiros nacionais voltarão a ter uma 

participação expressiva no mercado internacional como teve na década de 70, porém o 

autor do presente trabalho concorda com a opinião de Fadda (2004), que há 

possibilidades de re-inserção da indústria nacional no mercado mundial, e propõem um 

caminho para que ela se torne competitiva, no qual os estaleiros devem buscar a 

redução sistemática dos seus custos por meio da acumulação de experiência e 

investimentos nos seus processos para torná-los mais eficiente, para depois procurar 
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nichos e segmentos com potencial de exploração das vantagens competitivas que 

serão desenvolvidas durante o processo de revitalização da indústria a ser alavancada 

pelo programa da TRANSPETRO. Porém, este caminho só será possível se houver 

continuidade das encomendas após a conclusão do PROMEF e seja resolvido o 

problema de financiamento da produção de navios para exportação, de acordo com o 

comentado por Décourt (Apêndice B). 

De acordo com Décourt (Apêndice B) e Bitzer e Hirschhausen (1997), o preço é 

um dos critérios competitivos mais importantes, em particular para embarcações mais 

padronizadas como navios tanques e graneleiros. O preço como fator para conquistar 

as parcelas de mercado formadas por clientes sensíveis a este critério competitivo, foi a 

porta de entrada dos atuais líderes de mercado, Coréia do Sul, Japão e China 

(FERRAZ et al.,2002). 

 A estratégia seguida por estes países para alavancar as suas respectivas 

indústrias navais, consistiu em planejar o desenvolvimento de seus estaleiros em 

conjunto com o desenvolvimento de suas frotas da marinha mercante, de forma a 

garantir uma demanda aos estaleiros o suficiente para usufruírem as economias de 

escala e as curvas de aprendizagem, com o foco na redução permanente de custos, o 

que associado com a existência de abundante de mão-de-obra barata e relativamente 

qualificada e apoio de subsídios governamentais, tornaram seus preços 

internacionalmente competitivos (CHO; PORTER, 1986; STOPFORD, 1997; FERRAZ, 

2002 e FADDA, 2004).  

Em resposta à segunda questão e considerando os tipos de embarcações 

encomendados pela TRANSPETRO, os estaleiros nacionais, de forma semelhante aos 

estaleiros asiáticos, devem procurar desenvolver vantagens competitivas que permitam 
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reduções permanentes de custos a fim de que os preços se tornem internacionalmente 

competitivos. 

Sem dúvida que a iniciativa da TRANSPETRO vai gerar uma demanda inicial o 

suficiente para ocupar os estaleiros nacionais por alguns anos, o que permitirá alguma 

economia de escala e acumular experiência. 

Em resposta ao terceiro questionamento, as vantagens competitivas só 

sustentarão uma posição no mercado internacional dos estaleiros nacionais, se houver 

continuidade das encomendas para garantir demandas suficientes para continuar 

proporcionando economias de escalas ao longo da cadeia produtiva e o acúmulo de 

experiência. 

Porém, de acordo com Décourt (Apêndice B), existem dois problemas a serem 

resolvidos. Em primeiro lugar encontram-se as questões relacionadas aos obstáculos 

ao desenvolvimento da Marinha Mercante nacional, o que inibe a demanda interna e 

em segundo lugar a inexistência no país de financiamento de navios para exportação. 

No primeiro caso, de acordo com Décourt (Apêndice B), existem distorções no 

modelo brasileiro, em virtude de que as indústrias de navegação e a de construção 

naval estão fortemente atreladas, ou seja, uma é dependente da outra, fazendo com 

que o mercado fique restrito a um único país, o que contraria a natureza global destas 

indústrias. 

A explicação é a seguinte: os pesados encargos tributários que incidem sobre a 

importação de navios, 55% do preço da embarcação, praticamente inviabilizam o 

acesso dos armadores brasileiros ao mercado de navios de segunda mão para compor 

as suas frotas, o que força os mesmos a recorrerem ao mercado de obras novas. Em 

virtude das dificuldades de acesso das companhias de navegação nacionais a 
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financiamentos no exterior, a única opção é construir no país com financiamento do 

FMM – BNDES, o que torna obrigatória a utilização da bandeira nacional, que não é 

competitiva comparada às bandeiras de conveniência. Por outro lado, devido a muitos 

fatores, sendo a disponibilidade de financiamento o principal deles, inibem que 

armadores internacionais contratem obras nos estaleiros nacionais. 

Em relação à quarta questão, considerando-se a natureza global da indústria de 

construção naval, o diamante da vantagem competitiva de Porter (1999c) e o caráter 

estratégico das indústrias de navegação e a de construção naval, observa-se que há 

necessidade de uma intervenção do governo federal, por meio de estabelecimento de 

políticas industriais voltada para o setor, com o objetivo de criar condições ambientais 

para que seja possível estruturar uma plataforma sobre a qual se desenvolva uma 

indústria capaz de atuar no mercado internacional por meio de estratégias globais, que 

permitam, de acordo com Boyer e Freyssenet (2002), explotar as fontes de 

lucratividade. No presente momento, o potencial de desenvolvimento da navegação de 

cabotagem, de acordo com Décourt (Apêndice B), pode criar uma demanda interna 

interessante para propiciar o aperfeiçoamento da cadeia produtiva da indústria naval. 

 A licitação da TRANSPETRO é apenas o ponto de partida, certamente manterá 

os poucos estaleiros nacionais ocupados por alguns anos, juntando com os pedidos do 

setor offshore. Pensar em estratégia para a indústria de construção naval é 

pensamento de longo prazo. Há a necessidade de olhar além dos ciclos, conforme 

afirmou Stopford (1997), após constatar que ao longo dos últimos cem anos da história 

da construção naval houveram ciclos com mais de 20 anos de duração. 

 Boyer e Freyssenet (2002) afirmam que certos modelos de produção somente 

serão bem sucedidos se houver um ambiente econômico favorável aos seus 



172 

desempenhos. Por outro lado, Porter (1999c) afirma para que um determinado país se 

torne uma plataforma para empresas que competem em uma indústria global é 

necessário lapidar o diamante nacional, criando uma cadeia produtiva bem estruturada, 

favorecendo uma competição positiva entre os concorrentes que favoreça o 

desenvolvimento industrial, estabelecendo um mercado que gere uma demanda de 

qualidade e aperfeiçoando os fatores de produção. 

Para que a indústria de construção naval brasileira possa voltar a competir no 

mercado global, pois se trata, no momento, de um entrante potencial, necessita, antes 

de tudo, observar os erros e acertos dos grandes construtores navais, bem como as 

oportunidades e ameaças que causaram impactos no seu desenvolvimento. 

O Brasil deve buscar a liderança de custo como entrante potencial, e como 

acumulador de experiência procurar definir os melhores segmentos do mercado global 

de navios para que possa fazer uso de suas melhores vantagens competitivas. 

Mas, para que isso ocorra o Brasil terá que investir maciçamente em tecnologia, 

modernização de processos, marketing, e na produtividade e qualificação de sua mão-

de-obra. 
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Apêndice A 
MEDIDAS DE CAPACIDADE 
 
 
 Este apêndice é dedicado às definições sobre as medidas de capacidade usadas 

na indústria marítima, com o objetivo de estabelecer o entendimento comum e desta 

forma evitar interpretações ambíguas e imprecisas ao longo do trabalho. 

 Um dos problemas recorrentes à indústria de navegação marítima é a 

necessidade de avaliar o porte de um navio, ou até mesmo de uma frota. Uma das 

razões para isto é a de medir a capacidade de transporte de carga para fins comerciais, 

como por exemplo, o estabelecimento de tarifas portuárias ou de travessia de canais. 

 Normalmente as medidas fazem referência à tonelada ou tonelagem, que nem 

sempre se referem à tonelada métrica do Sistema Internacional. Há uma dificuldade 

adicional; como a navegação marítima é uma atividade internacional, as unidades de 

medidas são originariamente definidas na língua inglesa e, para muitas delas, não há 

uma tradução precisa para o português que preserve o significado original, ou 

simplesmente não há traduções, neste caso a unidade é adotada em sua nomenclatura 

original em inglês. 

 As descrições apresentadas têm como base as seguintes referências: 

STOPFORD (1996, p. 523), FMI (2003, p. 3), BNDES (1997) e o glossário disponível 

em SOFTNAV54. 

 

                                            
54 http://www.navsoft.com.br 
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• Gross Registered Tonnage (grt) – Uma das maiores preocupações no 

transporte de cargas, em especial as de baixa densidade, é o volume dos 

espaços internos do navio. Este volume é registrado em gross registered 

tonnage (grt). Na língua portuguesa esta medida pode ser referenciada como 

arqueação registrada bruta ou tonelagem registrada bruta. Para determinação 

desta medida  são considerados os volumes internos das superestruturas e sob 

o convés, exceto alguns espaços como duplos-fundos, tanques de lastro e outros 

espaços não utilizados para transporte de carga. A arqueação registrada bruta 

atribuída a um navio é estabelecida pela autoridade governamental do país do 

primeiro registro. Uma unidade de grt é equivalente a 100 pés cúbicos (2,83 m3). 

• Gross Tonnage (gt) – esta unidade de medida de capacidade foi estabelecida 

pela convenção55 da IMO56 em 1969 e foi adotada a partir de 1994 em 

substituição à gross registered tonnage (grt). No lugar do laborioso processo de 

medição requerido para determinação da grt, gross tonnage (gt) é calculada por 

meio de formulações a partir da estrutura externa do casco do navio. 

Dependendo da complexidade dos navios as medidas em gt tendem apresentar 

valores maiores que as medidas em grt. Na língua portuguesa esta medida pode 

ser referenciada com tonelagem bruta e, também, é equivalente a 100 pés 

cúbicos (2,83 m3). 

 

Tonnage tem origem histórica no termo tunnage, que era usado como referência 

para cálculo de impostos sobre transporte de galões (tonéis) de vinho. Uma unidade de 

                                            
55 IMO International Convention on Tonnage Convention of Ships 
56 International Maritime Organization 
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tun era equivalente a 252 galões de vinho, o que corresponde a aproximadamente a 

2.240 libras que é igual a uma tonelada inglesa (long ton). Isto pode explicar as 

confusões entre as medidas de capacidade volumétrica e as de peso de navios (FMI, 

2003, p. 3). 

 

• Deslocamento – displacement na língua inglesa; o termo se refere ao peso real 

do navio em toneladas métricas. É calculado pelo produto do volume da parcela 

do casco do navio abaixo da linha d’água pela densidade da água na qual flutua. 

É a unidade de media adequada para a avaliação do porte de navios militares. 

• Deadweight (dwt) – tonelagem de porte bruto (tpb) em português; o termo faz 

referência à capacidade de carga em toneladas métricas que um navio pode 

transportar, incluindo os consumíveis (combustível, lubrificantes, sobressalentes, 

água doce, mantimentos e a tripulação e seus pertences). Pode ser calculado 

pela diferença entre o calado à plena carga e o calado leve. Esta unidade de 

medida é menos adequada que gross tonnage para fazer referência ao porte de 

um navio, visto que ela é influenciada pela densidade da carga. Por exemplo, os 

navios de cruzeiro transoceânicos, embora sejam navios de grande porte 

apresentam baixo valor na escala dwt ou tpb. A tonelagem de porte bruto (tpb), é 

a unidade mais apropriada para fazer referência a navios petroleiros e 

graneleiros. 

• Compensated Gross Tonnage (cgt) – Esta unidade, em português referenciada 

como tonelagem bruta compensada, foi desenvolvida para medir níveis de 

produção da atividade de construção naval. A tonelagem bruta compensada  
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busca a homogeneização da medida de níveis de produção por meio de fatores 

que consideram o conteúdo de trabalho em função da complexidade do navio 

construído. Por exemplo, a tonelagem bruta de um navio graneleiro exige menor 

conteúdo de trabalho para ser construída do que a tonelagem de um navio de 

cruzeiro, portanto, se estes navios tiverem tamanhos semelhantes, o segundo 

terá maior valor em cgt do que o primeiro. A CGT (tonelagem bruta compensada) 

é calculada a partir da tonelagem bruta da embarcação GT multiplicada por 

fatores de conversão, chamados de fatores de compensação, que variam de 

acordo com o tipo e o porte da mesma. A Tabela 5 mostra os fatores de 

compensação adotados pela OECD. 

• Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) – é a unidade adequada para medir a 

capacidade de transporte de carga dos navios transportadores de contêineres, 

ou porta contêineres. Neste caso não há uma tradução do termo para o 

português. Uma unidade de TEU é equivalente ao volume de um caixa, fabricada 

em aço, com largura de 8 pés (2,4 metros), altura de 8 pés e 6 polegadas (2,6 

metros) e comprimento de 20 pés (5,9 metros), denominada contêiner. Também 

são usados contêineres de 40 pés (12 metros), com as mesmas alturas e 

largura, com capacidade volumétrica de 67 metros cúbicos e peso máximo de 30 

toneladas métricas. O de 20 pés (5,9 metros) tem 32,9 metros cúbicos e peso 

máximo de 24 toneladas. Na prática os pesos não passam de 10 e 15 toneladas 

métricas respectivamente e ambas podem ser empilhadas na altura máxima 

correspondente a nove contêineres (STOPFORD, 1997, p. 394). 
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Tabela 5 – Fatores de compensação para conversão de Tonelagem Bruta (GT) para Tonelagem 
Bruta Compensada (CGT). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentre alguns exemplos apresentados por Stopford (1997, pp. 396 e 526), de navios 

construídos em 1984, um petroleiro com tonelagem bruta de 20.000 (gt), tem 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

TPB Petroleiros
Casco Simples

Petroleiros
Casco Duplo (IMO)

Navios Tanques
Devivados do Petróleo

Produtos Químicos
Navios Graneleiros

Abaixo de 4.000 1,70 1,85 2,30 1,60
4.000 - 10.000 1,15 1,30 1,60 1,10
10.000 - 30.000 0,75 0,85 1,05 0,70
30.000 - 50.000 0,60 0,70 0,80 0,60
50.000 - 80.000 0,50 0,55 0,60 0,50
Acima de 80.000 0,55
80.000 - 160.000 0,40 0,45 0,40
Acima de 160.000 0,30
160.000 - 250.000 0,30 0,35
Acima de 250.000 0,25 0,35

Tipo 5 Tipo 6 Tipo 7 Tipo 8

TBP Navios de
 Carga Combinada

Navios de
Carga Geral

Navios
Refrigerados

Navios
Porta Cotêineres

Abaixo de 4.000 1,60 1,85 2,05 1,85
4.000 - 10.000 1,10 1,35 1,50 1,20

Acima de 10.000 1,25
10.000 - 20.000 0,90 1,00 0,90
20.000 - 30.000 0,90 0,85 0,80
30.000 - 50.000 0,75 0,75 0,75
Acima de 50.000 0,65
50.000 - 80.000 0,60 0,60

80.000 - 160.000 0,50 0,50
Acima de 160.000 0,40 0,40

Tipo 9 Tipo 10 Tipo 11 Tipo 12

TBP Navios
Ro - Ro

Navios
Transportadores

de Carros

Navios
Transportadores 

de Gás LPG

Navios
Transportadores

de Gás LNG
Abaixo de 4.000 1,50 1,10 2,05 2,60
4.000 - 10.000 1,05 0,75 1,60 1,60
10.000 - 20.000 0,80 0,65 1,15 1,25
20.000 - 30.000 0,70 0,55 0,90 1,15
Acima de 30.000 0,65 0,45
30.000 - 50.000 0,80 1,00
Acima de 50.000 0,70 0,75

Tipo 13 Tipo 14 Tipo 15 Tipo 16

TBP Ferries Navios
de Cruzeiro

Navios
Pesqueiros

Navios não
detinados ao

transporte de cargas
Abaixo de 1.000 3,00 6,00 4,00 5,00

1.000 - 3.000 2,25 4,00 3,00 3,20
Acima 3.000 2,00 2,00

3.000 - 10.000 1,65 3,00 1,50
10.000 - 20.000 1,15 2,00
Acima de 20.000 0,90
20.000 - 40.000 1,60
40.000 - 60.000 1,40
Acima de 60.000 1,25

Fonte: OECD 2005

Classificação OECD
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capacidade de transporte de carga de 35.900 toneladas de porte de bruto (tpb) e 

corresponde à tonelagem bruta compensada de 9.800 (cgt), enquanto que um navio de 

transporte de contêineres de 22.400 gt, tem capacidade de 21.600 dwt (1.500 TEU) e 

corresponde a 19.000 cgt.  

 
 

• Outras medidas de capacidade – Lightship Weight é o peso total do navio em 

toneladas métricas, referentes à estrutura, equipamentos e assessórios; unidade 

de medida empregada em arquitetura naval na avaliação de estabilidade. Net 

Registered Tonnage (NRT) é a medida de capacidade baseada na tonelagem 

bruta (gt) do navio, descontadas algumas parcelas; é utilizada como base para 

cálculos de tarifas portuárias e de passagem por canais. Nos casos de navios 

especialistas, existem algumas medidas específicas, como por exemplo a 

capacidade em números de carros que um navio transportador de carros pode 

comportar, ou o número de passageiros que um navio de cruzeiro pode 

transportar. 

• Steelweight – peso total em toneladas de aço contido nas estruturas de um 

navio; esta medida é utilizada na avaliação de produtividade dos estaleiros, 

normalmente referenciada como toneladas  (de aço) por homem-hora (ton/Hh). 

• Capacidade Cúbica – alguns tipos de navios tem os seus tamanhos 

referenciados pelas suas respectivas capacidades volumétricas em metros 

cúbicos; este é o caso dos navios transportadores de gases liquefeitos, 

chamados no Brasil de navios “gaseiros”. 
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Neste trabalho o termos gross registered tonnage(grt), gross tonage(gt) e 

deadweight (dwt), serão referenciados, respectivamente como tonelagem registrada 

bruta (grt), tonelagem bruta (gt) e tonelada de porte bruto (tpb), com seus significados 

entendidos de acordo com as orientações deste capítulo. Quanto ao termo Twenty-foot 

Equivalent Unit será referenciado simplesmente como TEU, de acordo com o descrito 

acima. 
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Apêndice B 
 
A INDÚSTRIA DO TRANSPORTE MARÍTIMO 
 
Entrevista concedida pelo Engenheiro Naval Cláudio Décourt, Vice-Presidente do 
Syndarma, em 20 de dezembro de 2005. 
 
1) Pode-se afirmar que o transporte marítimo é uma espécie do gênero transporte 
aquaviário? O transporte aquaviário pode ser categorizado em transporte 
marítimo e transporte hidroviário (águas interiores)? Como podem ser 
classificadas as atividades de navegação? 
R- Sim, a rigor a classificação típica do transporte aquaviário é: navegação interior, 
lacustre e transporte marítimo propriamente dito; dentro do transporte marítimo é usual 
também classificar, do ponto de vista do tipo de carga; a carga geral e as outras cargas, 
que na verdade são os graneis - granel sólido e granel líquido basicamente. O granel 
líquido pode ser subdividido em petróleo e seus derivados e depois nos produtos 
químicos a granel.  Sob o ponto de vista da estruturação externa, tem-se geralmente 
dentro do transporte marítimo, que também pode se aplicar em navegação interior, o 
transporte chamado normalmente de cabotagem, que é o transporte dentro do país e o 
transporte internacional. Existia o conceito que se chamava aqui no Brasil antigamente 
de “grande cabotagem”, que era a navegação internacional para Argentina e Uruguai, 
ou seja, a “cabotagem” no próprio continente; na época em que fui Secretário de 
Transporte Aquaviário, do Ministério do Transporte, extingui este conceito, pois a 
“grande cabotagem” se passava da mesma forma que as operações internacionais; era 
na verdade transporte internacional, e não tinha nada de tão especial. Concluindo, 
então você tem mais ou menos essa classificação, na verdade, o transporte marítimo é 
um subconjunto do transporte aquaviário geral. 
 
2) O conceito de cabotagem se estende as águas interiores? 
R. Não, ... bem ... de certa maneira, sim no caso do Amazonas, é o único caso. 
Eventualmente lá no Sul também; o transporte para Porto Alegre entra em águas 
inferiores se considerarmos que Rio Grande está na parte interna.  Porém, este 
conceito vale para o Amazonas; Manaus. 
 
3) Isso seria uma exceção? 
R. A rigor, o porto de Manaus, você pode considerar praticamente um porto marítimo; 
os navios de longo curso chegam até lá. Pelo tipo de operação, a rigor, toda parte de 
nossa cabotagem, inclusive hoje, de carga geral, geralmente começa em Manaus ... e 
eu até sempre considero isso, eu tenho aqui cerca de 8 mil km mais ou menos de costa 
marítima... e mais ou menos 2 mil km do rio Amazonas até Manaus, quer dizer, a nossa 
“costa” é praticamente de 10 mil km, se for considerar tudo; aqui no meio ainda você 
tem Santarém e Itacoatiara; uma série de portos intermediários que teoricamente são 
interiores, mas, que, a rigor, operam como transportes marítimos sem nenhuma 
restrição; a nossa cabotagem se estende por esse perímetro todo, e vai, embora com 
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restrições, até Porto Alegre, que teoricamente é navegação interior, ou seja, pela Lagoa 
do Patos. Então, ... a navegação interior propriamente dita, é aquela que praticamente 
vai exclusivamente dentro do rio, mesmo no caso do Amazonas, por exemplo Manaus e 
Belém, embora Belém já seja uma água meio salobra, mas está na foz do rio 
Amazonas. Neste caso sim, é navegação interior, porque são embarcações que não 
saem para o mar aberto; tem uma característica  comercial muito própria que eu 
sempre digo, a navegação interior se aproxima mais dos outros modais  de transporte; 
o transporte marítimo tem uma característica muito mais comercial do que operacional 
sob o ponto de vista de ... se você usar, por exemplo, modelos de transportes rodoviário 
e ferroviário em transporte marítimo geralmente não dá certo; em navegação interior dá 
certo, porque a navegação interior é mais próxima desse tipo de transporte 
convencional, digamos assim, ... essa é a maior diferença. A rigor, todos são 
aquaviários ... a diferença recai no aspecto de comercialização do serviço. 
Essa classificação é clássica no transporte marítimo. Você tem as cargas de granel, e 
as outras cargas, que são chamadas de carga geral, que atualmente, em grande parte 
hoje é “contenerizada”. Você pode classificar, na carga geral, a carga transportada por 
contêineres; a carga geral solta, que é chamada “break bulck”, que é a carga antiga, ... 
hoje é pouca cousa, mas, você tem ainda, por exemplo, ferro gusa, ou seja, uma série 
de coisas que não são contenerizada, ... até poderiam ser, mas não são por uma razão 
de custo, quer dizer, são cargas que tem o valor agregado tão baixo que não teriam 
sentindo colocar  em contêineres. Tem o que chamamos internacionalmente de “project 
cargos”, que são as cargas de “project", ou seja, grandes equipamentos geralmente 
empregados em  fábricas, na industria do petróleo ... coisa do tipo, que são geralmente 
contratos específicos para transportes, enquanto que a carga contenerizada, que 
caracteriza um serviço regular de linha, com portos determinados e programação pré-
determinada; o “project cargo” não, ... é mais próximo do granel, ou seja, não tem uma 
operação regular, embora em determinados períodos até possa ter, mas na verdade a 
regra geral é de uma bolsa internacional, na qual você contrata os navios; afreta os 
navios para fazer uma determinada operação. 
 
4) Há dois serviços: um chamado Liner e outro chamado Tramp? 
R. O Liner Service.... são serviços regulares;  serviço de linha regular, tem uma 
programação com datas e horários, ... hoje algumas linhas chegam aos detalhes de ter 
horário. São serviços regulares que estão vinculados geralmente ao transporte de 
contêineres e, eventualmente, “break bulck”, ... mas principalmente, hoje em dia, o 
contêiner. O contêiner que dá essa possibilidade de serviço regular; já o serviço de 
granel, não, ... o serviço de granel geralmente é contratado, ... o contraposto do Liner 
são as operações spot, o mercado que você faz a contratação quando você tem a 
necessidade específica. 
 
5) O que seria exatamente a operação spot? 
R. Essa é uma contratação feita quando você tem uma determinada quantidade de 
carga para transportar em determinada rota. Você entra no mercado, por meio de uma 
numa bolsa, geralmente internacional, de afretamentos e aí você verifica os navios que 
estão mais próximos dali para fazer o transporte. Geralmente são transportes para uma 
ou duas viagens, não tão regular. Há casos de transportes de granéis praticamente 
regulares, embora essa regularidade seja um pouco diferente do contêiner; não é uma 
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regularidade de dia ou de hora, geralmente uma regularidade que você tem para 
manter o “escoamento” de determinado produto,... minérios, petróleo ou produtos 
químicos. Você tem um contrato que tem que descarregar “tantas” mil toneladas por 
ano; porém isso não quer dizer que você tem um navio programado para o dia “tal”, às 
“tantas” horas, no porto “tal”. É uma operação que não é feita de uma maneira regular, 
embora possa existir um contrato; há casos de contrato em granel. 
 
6) O que seria a operação tramp? 
R. Esse termo tramp é usado de várias maneiras. O navio tramp é um navio que não 
faz linhas regulares. Às vezes esse termo é usado também para o granel, que são 
aqueles armadores que não vão regularmente a um porto; então pode ser um navio de 
granel. Internacionalmente usa-se mais o tramp para as empresas que operam 
geralmente ou com “project cargo”,  que não é regular, ou com alguma carga break 
bulck, que às vezes não mantém uma regularidade tão igual como a do contêiner, quer 
dizer, o contêiner pára no terminal, carrega e descarrega um produto homogêneo, que 
é o próprio contêiner, ... portanto ele pode programar, prazo, tudo com precisão, ... 
como um avião de passageiros, isto é, uma coisa pré-determinada. A carga break bulck 
ela é mais demorada para carregar, tanto que a regularidade não é mantida com tanta 
freqüência e em alguns casos são atendidas por navios que não fazem também 
operação regular,  navios que estão mais próximos da operação de granel, então isso é 
o que é chamado de navio tramp, embora os agentes usem tramp para operação de 
granel também. 
 
7) Como são feitos os transportes de automóveis? 
R. O transporte de automóveis é uma espécie de project cargo. É um serviço meio 
regular. Até o ano passado se chamava isso de “neo-graneis”, porque ele tinha uma 
operação próximo do granel e nem sempre você tinha navios regulares operando. Eu 
diria que ele está muito próximo do project cargo, embora ele tenha uma regularidade 
um pouco maior. 
 
 
8) Existem navios especiais para transporte de automóveis? 
R. Os car carriers. Usa-se às vezes o Ro-Ro; porém o Ro-Ro tem uma característica os 
conveses são altos, pois são projetados para cargas maiores, normalmente, cargas 
rolantes, mas não necessariamente automóveis. Os car carriers, o famoso PCC (pure 
car carriers), é um navio que tem conveses bem baixos, ou seja, tem um 
aproveitamento maior. Geralmente são navios de volume com um pontal muito alto, a 
parte externa toda alta, o calado não é muito grande, pois não é uma carga muito 
pesada. É uma carga mais de volume, por isso o navio tem um pontal muito grande e 
vários conveses, então tem que ter uma capacidade de operação. A operação dele é 
mais próxima do project cargo, é uma operação também muito específica. 
 
9) Carros transportados em contêineres. Essa operação existe? 
R. O carro não. O carro montado que eu saiba, não. Pode ser que alguém tenha feito 
alguma operação específica. O que existe são os CKD, são os carros desmontados, 
esses sim, vêm dentro de contêineres. 
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10) Então são embarcados para um país onde serão montados? 
R. Vem desmontado. Vem tudo em contêineres e depois são montados. São carros de 
CKD. Esses entram numa linha regular de contêineres. O carro montado vem nos 
navios especiais para carros. 
 
11) Qual é a participação da indústria de transporte marítimo no PIB mundial? 
R. Existe um relatório, publicado por um órgão da ONU, chamado, UNCTAD, e pode ser 
encontrado na Internet. O site é www.unctad.org. Ele tem uma série de dados 
extremamente interessantes que eu recomendaria você ver. Há um tempo atrás, tinha 
um economista que trabalhou aqui, que começou a fazer um trabalho nessa linha, para 
calcular, não mundialmente, mas no Brasil, qual seria a importância do setor marítimo 
no PIB. Ele foi até uma parte, mas depois sentiu uma série de dificuldades 
metodológicas e de dados e acabou não completando. Chegou a esboçar algo em torno 
de um ou dois por cento, mas muito inconsistente, então ele acabou abandonando a 
estória. 
 
12) É verdade que o transporte marítimo é a segunda maior atividade econômica 
mundial? 
R. Em serviços talvez. Se você considerar serviço, pode ser. Você tem serviço 
financeiro, depois a navegação, mas hoje em dia eu não acredito. A revista World 2006, 
da The Economist, faz uma análise dos principais setores industriais e dá algumas 
correlações com o PIB, ..... acho que vale a pena você dar uma olhada lá. Porém eu 
acho que, ... segundo, só se for em serviço.  Estou achando estranho, hoje você tem 
por exemplo, um dos setores que mais cresce, e já tem uma representação muito 
grande, é a parte que eu chamo de e-commerce. Isso cresceu muito ultimamente, eu 
não sei se já não superou ... a navegação? Eu não sei, confesso a você que eu tenho 
dúvida. Transporte, telecomunicações ... 
. 
13) A grande parte do comércio exterior mundial é feita por transporte marítimo? 
R. Sim. Agora, atualmente, tem uma parte grande que também é feita por transporte 
aéreo. Talvez, ... eu não sei se segundo é transporte marítimo ou transporte de um 
modo geral. Porque hoje o valor agregado tem um volume grande de transporte aéreo, 
não se pode negar isso. No Brasil ... é uma estatística meio controversa, porque se 
você raciocina em tonelagem, realmente é o que se fala aí, ... cerca de 97% do 
comércio exterior brasileiro é feito no transporte marítimo, ou seja, em volume. Se você 
pegar em valor, já não é tão assim. Se você for ver em valor, as cargas de maior valor 
agregado só saem por via aérea, então o frete share é de 73 % só de transporte, ... eu 
já ouvi 60 e poucos %, se bem que essas estatísticas são horríveis, péssimas e mal 
feitas. Uma vez eu até fiz um comentário com um pessoal de um seminário, pessoal do 
setor aéreo, e eles me fizeram essa correção, ... acredito que tenham razão, porque de 
fato você tem hoje um volume grande de cargas que sai por avião,  mesmo 
internacionalmente, você tem muita coisa feita por transporte aéreo, ou combinado, 
uma parte aérea e uma parte marítima, é comum você ter hoje por exemplo transporte 
marítimo até Panamá, ... Estados Unidos, e dali saem por avião, mais próximo, 
principalmente carga de valor agregado ou perecível. 
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14) Quem são os principais participantes do setor, os seus países de origem, as 
suas bases de operação e as suas participações relativas? 
R. Depende muito de cada segmento,... esse aqui é um trabalho ... com outro objetivo, 
aqui mostra ..., esses são dados da UNCTAD , as principais frotas mundiais, os 
principais países, ... mostra o número de navio em TPB , a percentagem deles que está 
sob bandeira nacional e a percentagem que está sob  bandeira estrangeira, mas 
controlado por proprietários desses países. Companhias que têm a sede dos principais 
acionistas nesses países; os navios não necessariamente, estão registrados nesses 
países, isso é uma característica do transporte internacional. Não necessariamente 
estão registrados no país de origem, até pelo contrário, a maioria deles está fora 
geralmente, isso é uma característica que eu vou te mostrar nessa tabela. Você vê no 
caso da Grécia por exemplo, é de 60 quase 70% da frota está registrada em bandeira 
estrangeira porque tem menor custo, ou seja tem uma produtividade melhor. São as 
chamadas bandeiras de conveniência, só 30 e poucos por % que está sob a bandeira 
Grega. Da mesma forma o Japão; 88% está fora, embora seja controlado por capital 
Japonês. Em ordem decrescente do tamanho das frotas, temos: Grécia, Japão, 
Noruega, Alemanha, Chile, Estados Unidos. Então aqui você tem uma idéia dos países 
que são os maiores. O armador grego tem como característica a compra e a venda do 
navio, ele é um grande negociante de navios, ele não é, na verdade, um operador. Na 
verdade o que o grego faz é... ele compra o navio e opera o navio enquanto ele não 
tem um bom negócio para vender, podendo ele vende, é um grande negócio, é o caso 
do famoso Onassis, por exemplo.  
 
15) Essa é a figura do chamado Broker? 
R. Não. o Broker é um corretor propriamente dito, eles não são proprietários. O Broker é 
o corretor, é aquele que entra no mercado como um “corretor de imóveis”, não é o 
proprietário, ... ele faz o negócio. 
 
16) Ele é o intermediário? 
R. Ele (o broker) é o intermediário, para venda, compra e afretamento. Ele é o 
intermediário. Enquanto que os armadores são os donos dos navios. O objetivo 
principal do armador grego é a compra e a venda de navios. Ele ganha dinheiro nisso. 
 
17) Ele (o armador grego) opera se tiver oportunidade? 
R. Ele opera enquanto não pode vender. Ele compra no mercado em baixa para tentar 
vender no mercado em alta. Hoje ele ganha dinheiro nessas operações. Já o norueguês 
tem uma característica diferente, o norueguês também é grande, mas ele é um grande 
operador de navios, tem várias grandes empresas internacionais de navegação. O 
serviço de transporte marítimo faz parte do comércio exterior da Noruega. Se você 
pegar o comércio exterior da Noruega, você vai ver que eles consideram o serviço de 
transporte marítimo, como um serviço importante para o país. Os dois grandes negócios 
da Noruega são: o petróleo e a navegação, esta como prestação de serviço para fora, 
porque o comércio exterior (produtos) da Noruega é insignificante. A Noruega é um país 
pequeno, o próprio transporte para si própria é uma parte ínfima, porém é um grande 
prestador de serviço internacional. Eu esqueci de mencionar e lembrei agora, quando 
nós estávamos falando um pouco antes dos setores, existe ainda além da cabotagem e 
do transporte internacional dois setores do transporte marítimos que são importantes 
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hoje, que é o apoio marítimo, ... chamado setor de apoio marítimo e o setor de apoio 
portuário. O apoio marítimo hoje tem uma importância muito grande no Brasil, que são 
essas embarcações que dão apoio às operações de plataforma de petróleo; tem vários 
tipos de navios. 
 
18) São os Suppliers? 
R. Não são só os Suppliers. No início eram só os Suppliers. O Supplay é a embarcação 
que faz o suprimento da plataforma. Aquelas embarcações típicas que levavam tubos 
na parte de trás, ... elas são dimensionadas de acordo com o tamanho padrão dos 
tubos. Hoje você tem as HTS, aquelas embarcações para uma operação mais 
complexa, manuseio de amarras, manuseio de ancoras, reposicionamento de 
plataformas. Existem também embarcações especiais para pesquisas geodésicas e 
geofísicas. Enfim, hoje existe uma gama de embarcações bastante grande e 
diversificada, não apenas o Supply. É um setor que cresce muito no Brasil, 
especialmente porque tem uma importância muito grande, pois tem, você sabe, uma 
parte de exploração de plataforma muito grande. No setor de apoio portuário, que são 
o..., basicamente o serviço de rebocadores e chatas. Chata de combustível, retirada de 
lastro, uma série de operações, principalmente serviços de rebocadores. São serviços 
importantes, embora sejam segmentos muito específicos. São operações 
especializadas que eu esqueci de comentar aqui, não é propriamente dito transporte, é 
um serviço de apoio. Tanto é que ele é chamado, embora em alguns casos, no caso, 
mesmo de apoio portuário, transporte de água, transporte de combustível e no apoio 
marítimo, o serviço de supply (neste caso pode ser considerado um transporte), porém 
ele não é só um transporte. É o caso da Noruega, ela tem várias empresas que opera 
no setor de apoio marítimo, mas até aqui no Brasil, operando com capital norueguês. É 
um setor que cresce. 
 
19) Quem são os principais participantes do setor, os seus países de origem, as 
suas bases de operação e as suas participações relativas? 
R - Você tem, ... duas características marcantes se você separar os granéis e a carga 
geral. No caso da carga geral, como são empresas que fazem serviços regulares, que 
tem que manter uma operação regular, elas são empresas, vamos dizer, muito bem 
estruturadas, que vendem uma imagem externa, como é o caso do transporte aéreo de 
passageiros. Então, você tem empresas com diversas marcas; intermináveis. Aqui no 
Brasil operam, a Hamburg Süd, a Hapag Lloyd’s, a Evergreen, a Maersk, a Piano ... 
enfim são empresas bem determinadas. Há uma tendência de aglomerações de 
grandes grupos, mas são empresas que tem uma marca pré-determinada. Ela vende 
uma imagem externa, faz propaganda em revistas, tem uma “coisa” pré-determinada. 
Isso é uma característica da carga geral.  Dentro dessa visão, ela tem que oferecer o 
seu navio para atrair as cargas. Tem uma visão de marca e de mercado. No granel, a 
companhia de navegação opera de uma maneira completamente diferente. No granel, 
as empresas são low profile; não aparecem, pouca gente conhece, a não ser que seja 
do meio. Elas operam no mercado internacional, muitas vezes, de maneira pulverizada. 
Grande parte desses navios é registrada nas chamadas bandeiras de conveniência; 
são essas que tem uma espécie de paraíso fiscal; até mesmo por razões de proteção 
da operação. Se você pegar hoje, por exemplo, o Niarchos, um grande armador 
internacional grego que opera no granel, tanto líquido como sólido, você não vai 
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encontrar uma empresa com a sua marca, existe lá provavelmente uma hold que cuida 
dos negócios acionários do armador ..., mas o que ocorre na prática é que você vai 
encontrar várias empresas, geralmente uma empresa associada a um navio, todas elas 
registradas na Bahamas, Libéria, Panamá, uma espécie de paraíso fiscal isolado, cada 
empresa, ou seja, se você tiver um problema com aquele navio, só vai afetar aquela 
empresa, não afeta as outras, quer dizer, há um isolamento e elas operam meio em low 
profile; ninguém sabe direito que é e o que está por traz daquilo, então você pega lá, 
por exemplo, Atlantic’s Ship Company; ... é um navio só, você vai ver que é uma 
propriedade linear, ou seja, não tem nada explicito. Na carga geral não, você consegue 
identificar a empresa. Isso também é uma característica do mercado internacional. No 
caso de granel ... o grosso disso aqui muitas vezes está relacionado com o granel, são 
os navios de porte maior. São navios geralmente muito grandes. O grosso “dessa coisa” 
fica meio difícil de você identificar. Mas na carga geral, não. O que ocorre hoje são os 
grandes grupos, cada vez mais estão se juntando. São grandes operadores 
internacionais. 
 
20) Essa questão sobre bandeiras. Como isso funciona? 
R. A característica da bandeira de conveniência é uma característica típica da 
navegação. Você encontra na carga geral também, porém é mais específica no granel. 
Quando você registra o navio nesses países, você não tem praticamente nenhum tipo 
de despesa fiscal, trabalhista; você só paga por ano um valor que varia entre 500 e 
1.000 dólares por embarcação por ano. É a única despesa que se tem. Não tem 
encargo social sobre tripulação, não tem imposto de renda. Você não tem nenhum tipo 
de imposto sobre faturamento; opera absolutamente em regime de paraíso fiscal. 
 
21) Então a vantagem da bandeira de conveniência em relação à bandeira 
nacional, é uma questão de custos? 
R. Sim. Custo da operação do navio. Tanto que essa tabela mostra isso, pouca coisa 
fica na bandeira nacional, o grosso está fora. Você não vai colocar em um país que tem 
um custo maior que o seu. Então tudo isso que está fora, está numa bandeira de 
conveniência. Essa característica é típica. 
 
22) Em termos  comerciais, ou em termos de entidades que regulam a navegação. 
Como é visto a bandeira de conveniência? 
R. Depende. Sob o ponto de vista da segurança na navegação, houve uma mudança 
alguns anos atrás, justamente para resolver esse problema. Antes a regulamentação 
internacional era aplicada sob o chamado estado da bandeira do navio. Se o navio tinha 
bandeira liberiana, panamenha, francesa, ou brasileira, quem estabelecia a parte de 
regulamentação internacional era o estado da bandeira. Por força da existência da 
bandeira de conveniência, que nem sempre dá uma atenção especial quanto aos 
aspectos de segurança, pois na bandeira de conveniência você encontra 
absolutamente de tudo, é um negócio aberto, você encontra desde navio de 
primeiríssima linha, que talvez tenha a bandeira de conveniência por razões de custo, 
mas que o seu armador não despreza as questões de segurança, controle de meio 
ambiente, poluição coisas do tipo e ele atende a regulamentação internacional, mas, 
você tem também o armador chamado de sub-stander que pouco se importa com isso; 
não se preocupa com a tripulação, não liga para as questões de segurança, etc. Então, 



191 

a regulamentação internacional há uns anos atrás mudou. Foi criado o chamado Port 
State Control. A IMO, que é o órgão das Nações Unidas que cuida dessa parte de 
regulamentação internacional, relativa à segurança da vida humana no mar, poluição e 
toda a parte de segurança também, chamada aqui de proteção contra terrorismo,  
transferiu parte disso, como filosofia, para o Estado do Porto. Agora passa a ser não o 
Estado da bandeira, mas o Estado do Porto. Portanto não interessa a bandeira original 
do navio. É o Estado do porto é que vai verificar se a embarcação está atendendo 
aqueles requisitos. Essa mudança de filosofia fez com que esse problema fosse 
praticamente resolvido. Posso ter o meu navio com a bandeira da Libéria, que pode não 
estar nem um pouco preocupada com os aspectos de poluição; se eu chego nos 
Estados Unidos, meu navio é inspecionado lá pela Coast Guaard em nome do Port 
State Control americano. Se esse navio vem para o Brasil, ele é fiscalizado pelo grupo 
da DPC; ela faz essa inspeção em nome do Port State Control. Aí tem que ser uma 
coisa um pouco mais homogênea. Há Port State Control e Port State Control. Há países 
que estão preocupados e outros que não estão tão preocupados. Há mais rigorosa e 
menos rigorosa. Na verdade, hoje você resolve dessa maneira. Você inverteu a 
responsabilidade. As restrições do Port State Control podem ser tão sérias, como 
chegando ao limite de proibir a operação do navio naquele porto, que é uma catástrofe; 
é uma penalidade muito forte, pode vetar a operação do navio naquele porto. 
 
23) Para um entendimento sistêmico do setor, como podem ser estratificadas as 
atividades do setor? E qual é a participação na economia mundial de cada uma 
destas atividades? (por exemplo transporte de longo curso e cabotagem, 
transporte de graneis e carga geral; transporte de passageiros, etc) 
R. A estrutura eu já comentei. Agora, a participação você até encontra nesse relatório 
da UNCTAD. As análises geralmente são feitas em termos internacionais, quer dizer o 
comercio internacional que representa o transporte marítimo. Isso você encontra aqui 
no relatório. Mas a cabotagem é geralmente comparada ao transporte interno de cada 
país, considerando a participação relativa dos outros modais de transporte. Uma 
característica geográfica mais ou menos comum, é que poucos países do mundo, se 
você for vê, têm uma navegação de cabotagem como nós temos aqui no Brasil; em 
torno de uma longa costa, um longo rio, que é o caso do Amazonas. Você pode 
destacar os Estados Unidos. Na América do Sul, tem pouco, mas muito pouco no Chile 
que também tem uma costa mais ou menos larga, pouco mas, muito pouco na 
Argentina, nenhum outro país tem praticamente cabotagem como na América do Sul, 
porque todos eles têm costa relativamente curtas, ... pequenas, é uma questão 
geográfica. Na Europa também tem muito pouco, na verdade você teria alguma coisa 
na França. Mas a França tem uma complicação grande, quer dizer, a costa do Atlântico 
da França está longe da costa do Mediterrâneo, só que as distâncias rodoviárias ou 
ferroviárias são bem mais curtas, do que você fazer a volta toda passando pelo 
Gibraltar. Na verdade o transporte feito entre países, você tem Itália e França, França e 
Espanha, isso existe, mas aí é no sentido amplo da cabotagem, dentro da Comunidade 
Européia. Se você for para Ásia, por questões até econômica, os países que tem costa 
maiores, que é o caso da Índia, parte da China, eles usam pouco, por questões até 
econômica, embora haja certa utilização na China. No Japão usa-se muito e dentro de 
uma filosofia completamente diferente da nossa. Pequenas embarcações percorrem 
aquelas industrias todas, que estão ao longo da costa, operando quase como se 
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fossem caminhões realmente. O que existe de grande, principalmente na Europa, é o 
transporte interior. Isso é intenso, uma estrutura diferente, tripulação familiar, a pessoa 
geralmente mora com a família naqueles barcos e transportam até os seus próprios 
carros. 
 
24) Como estão posicionados no mercado e como operam os líderes do setor? 
R. Eu falei mais ou menos. Na carga geral você tem essas grandes empresas. E o 
granel enche o mercado de bolsas de afretamento de navios, é uma operação básica, é 
feita nessa forma. Como falei, na carga geral você tem identificação, enquanto que no 
granel não. No granel é tudo pulverizado em um monte de empresas. 
 
25) Qual seria a proporção ideal entre navios próprios e navios afretados para 
uma companhia de navegação? 
R. Essa proporção é uma questão econômica de cada empresa. Na verdade o sucesso 
da empresa de navegação está exatamente em você ponderar isso. Tem parcela de 
navios que você deve ter como próprios, parcelas que você deve afretar e, o terceiro 
componente, a parcela de seus navios você deve fretar, ou seja, colocar no mercado 
para outros operar. A saúde e o sucesso da empresa está nessa relação. Só que isso 
não tem uma solução matemática bonita - tomara que tivesse - pela seguinte razão; 
tudo depende fundamentalmente de como está o mercado internacional de frete e de 
afretamento. Um é conseqüência do outro. Esse mercado é tipicamente cíclico, como 
todo mercado, tem hora que está em baixa, tem hora que está em alta; tem hora que 
está positivo, tem hora que está negativo. Então a regra simples, mas difícil de aplicar; 
diz o seguinte: quando o mercado está em alta, ou seja, os fretes estão caros, é melhor 
você ter frota própria, porque com a frota própria você tem o custo de operação, se este 
custo de operação tiver menor que o valor do afretamento do mercado internacional, 
você está ganhado dinheiro, e talvez seja até interessante em alguns casos, para você 
ganhar mais dinheiro, você pegar esse navio, deixar de operar e jogar no mercado de 
afretamento ganhado mais do que eventualmente você ganharia com a operação dele, 
a margem às vezes é maior. Então é uma decisão que você tem que tomar; isso é 
quando o mercado está em alta. Quando o mercado está em baixa, pelo contrário, é 
mais barato, às vezes, você tomar um navio de afretamento. Você vai ter um custo. O 
custo de operação, que você vai pagar por dia, às vezes é menor do que o custo dos 
navios que você tem. Até mesmo porque, muitas vezes, os navios de sua propriedade, 
como no caso da empresa brasileira, têm que ficar sob a bandeira brasileira, caso tenha 
sido financiado aqui ou opera na navegação de cabotagem. Então essa equação às 
vezes acontece, o mercado internacional está em baixa, então, por exemplo, eu tenho 
um navio aqui que custa por dia o que se chama de time charter equivalent. Você 
contabiliza: tripulação, capital do navio, lubrificante, manutenção; os básicos de 
operação tirando o combustível e custo de movimentação, isso que a gente chama de 
custo de viagem, porto, essas coisas, o time charter do navio, pode dar, por exemplo, 
11 mil dólares, quer dizer o seu custo, se você computar todos os custos, ele custa 11 
mil dólares. Se o mercado internacional está em alta, imagine que esse navio, ou 
equivalente a ele, o valor de time charter para fretamento lá fora pode estar em 18.000 
ou 20.000. Então se você colocar esse navio no mercado de afretamento você vai 
ganhar mais do que se você colocar para gerar frete. Se, ao contrário ele custa 11 mil 
pra você e o mercado está lá em baixo, um navio desses no mercado internacional está 
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6 mil, às vezes é melhor você tomar esse navio no afretamento e até parar esse navio, 
botar ele em lay-up, ou operar em locais que você vai ter uma lucratividade maior. 
Certamente você vai ganhar muito mais dinheiro com um navio afretado do que com 
seu navio próprio. Isso é cíclico; ora está para cima, hora está para baixo. Agora, por 
exemplo, de dois anos para trás o mercado está lá em cima, e deve subir um absurdo. 
Então o mercado de afretamento está caríssimo. Quem tem navio hoje está ganhando 
muito dinheiro. Daqui a pouco não tem dúvida que esse mercado vai baixar. 
 
26) O Time Charter Equivalent seriam os custos operacionais? 
R. Existe uma classificação típica de custos . Você tem os custos de operação: 
tripulação, mantimentos, lubrificantes, reparos, manutenção, seguro, custo de 
administração. Você tem os chamados custos de viagens, que são os custos de 
combustível, óleo diesel para os auxiliares, custo de portos. Então, você tem outro 
componente, que é o custo de capital, que é o investimento, e, às vezes, uma parte do 
seguro. O seguro de casco e máquina você joga aqui também. Aqui você joga o seguro 
de responsabilidade civil contra terceiros. Você tem um outro custo, que é um custo de 
comercialização. Esses três são os básicos. Se você considerar só o capital, o 
afretamento equivalente que você tem aqui para negociar quando você afreta, é o 
chamado afretamento a casco nu, ou seja, é sem tripulação; você cobre só os custos 
de capital. Se você faz um afretamento de time charter, ele inclui os custos de 
operação, estes que estão aqui, mais os custos de capital; não inclui custos de viagem; 
o custo de viagem fica por conta da operadora. Então o time charter equivalent é 
exatamente aquilo que custa para você como proprietário do navio. Quando você afreta 
em time charter , você cobre apenas esses custos aqui. Por isso que nós chamamos de 
time charter equivalent; para efeitos de comparação. Essa classificação é universal na 
navegação. Aí você vai adicionar os custos de viagem tal que são comuns a ele. As 
decisões sobre este aspecto, o que fazer com o navio, são tiradas a partir do time 
charter equivalent. Então o time charter é a referência de custos internacionais para 
efeito de comparação. Isso é absolutamente padronizado, porque o mercado de 
afretamento é todo baseado no time charter. Existe uma outra modalidade de 
afretamento, que é o voyage charter, que é muito usado geralmente na ponta da linha, 
que inclui os custos de viagem também. No time charter, por exemplo, o navio custa 11 
mil dólares por dia, é o chamado daily rate, esses 11 mil cobrem essas despesas que 
estão aqui. Quando você afreta um voyage charter, você afreta para transportar uma 
determinada quantidade de carga do ponto A para o ponto B, o abastecimento, tudo 
isso fica por conta do operador. Aí você cobra “tantos” dólares por tonelada 
transportada do ponto A para o ponto B, não interessa o tempo que o navio fica, tanto 
que aqui no voyage charter o chamado demurage, que é o tempo além do que você 
contratou o navio para fazer o transporte, ai você paga pelo atraso da operação. No 
afretamento em time charter isso não existe, a rigor você está cobrindo só o dia do 
navio, quanto mais dias maior é o valor no “taxímetro”. Você está usando seu próprio 
serviço. Aliás, a analogia pode ser feita exatamente dessa maneira. Quando você aluga 
um carro sem motorista, você está alugando a “casco nu”. Um táxi é um afretamento 
em time charter. Quando você contrata um taxi para operar o dia todo, aí ele não vai 
cobrar pelo taxímetro, o que seria equivalente ao Voyage charter.  
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27) Quais são as principais Companhias de Navegação que operam no Brasil e 
nos demais países da América do Sul? Quais são as suas participações relativas 
em termos regionais e globais? 
R. Esse também é um dado difícil da gente ter, na verdade na parte de carga geral, 
hoje você tem.... as principais são essas que operam no mercado internacional, ... que 
também opera em toda América do Sul. Você tem também depois no granel, as 
empresas nacionais, no caso do petróleo, a própria Petrobrás no Brasil e o caso da 
PDV Marina na Venezuela,... depois você não tem mais nada. Tinha na Argentina a 
IBF, que também tinha uma parte de frota que vendeu para... privatizou, hoje uma parte 
está com a Antares e que é uma das maiores hoje na parte de petróleo da Argentina. 
No Chile não tem mais nada. Peru, Colômbia acabaram praticamente com sua a frota. 
A Colômbia tinha a frota Grand Colombiana que fechou, (O Chile não tem uma grande 
companhia de navegação?). Eu estou falando de petróleo. Na carga geral, o Chile tem 
hoje a maior empresa de carga geral da América Latina que é a CSAV (Companhia Sul 
Americana de Vapores) que é... hoje proprietária de 75% das ações do grupo Libra, ... é 
dona da Montmar no Uruguai, hoje ela é uma grande operadora na América do Sul. A 
Argentina praticamente não tem mais ninguém, tem pequenas empresas. O grosso da 
carga geral está fora. O granel é aquele negócio, ... opera meio que no mercado 
internacional. Você tem aqui no Brasil algumas empresas grande, que é o caso da 
NorSul, ... a Elcano, que comprou os navios da DOCENAV. Tem alguns operadores 
menores como a H. Dantas. Mas as maiores são hoje a Norsul e a Elcano. 
 
28) Na América do Sul, qual é o maior rival das companhias de navegação 
nacionais? 
R. Eu não sei se é rival, quer dizer, ... é o que eu falei, no petróleo, são empresas 
nacionais como é o caso das duas maiores, a Petrobrás e a PDV Marina, que pertence 
à PDVSA. Agora na parte de carga geral, não tem praticamente rival. A única empresa 
grande é a CSAV, que a rigor já está no Brasil e tem participação em empresa brasileira 
que opera no mercado todo. No granel não existe praticamente rival. Não existe 
grandes operadores de granel, com navios próprios, na América do Sul, de maneira 
equivalente a que nós temos aqui. A NorSul e a Elcano, que têm contratos grandes. 
Tem algumas empresas com controle argentino na parte de exportação de trigo que 
são ligadas a grandes traders, o caso da Pung, mas não é uma empresa de navegação 
diretamente montada, eles operam na base do granel, então eles ficam meio que 
operando no mercado internacional e tal. Nós tínhamos a DOCENAVE aqui no Brasil, 
mas saiu do granel e ficou só na carga geral, ... cabotagem especificamente, e... resto 
de carga geral não tem nada, a América do Sul toda. A Argentina tem pequenos 
operadores, mas muito pequenos, sem significação no mercado internacional. O 
Uruguai tem a Montmar, que pertence a CSAV chilena. O Chile é o único que tem 
alguma representatividade. Todos os outros armadores praticamente desapareceram; 
fecharam todos. 
 
29) O que caracteriza uma companhia de navegação nacional? 
R. A empresa de navegação nacional é aquela autorizada a operar pela autoridade 
brasileira, no caso a Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ). Isto é o que 
caracteriza a empresa de navegação no Brasil. Ela tem que ser, ... eu sei que os 
principais são: capital mínimo ...Existe uma resolução da ANTAQ. 
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30) Capital mínimo nacional? 
R. Não necessariamente, hoje, ele precisa estar na mão de brasileiros, como no 
passado. No início ela tinha até que ser brasileiro nato, depois se admitiu brasileiros. 
Hoje esse capital pode ser estrangeiro. Por exemplo, a empresa de navegação Aliança 
tem hoje 100% do capital pertencente ao grupo Hamburg Süd, que é alemão, e este por 
sua vez pertence à Otker. Hoje a legislação brasileira admite que você tenha capital 
estrangeiro, desde que você tenha uma representação, uma empresa aberta aqui no 
Brasil; capital registrado aqui. Depois você tem que ter um navio, pelo menos um navio 
adequado para o tipo de operação que ela quer fazer, registrado no Brasil (registro 
brasileiro, ou seja, com bandeira brasileira).  
 
31) Esse deve ser necessariamente construído no Brasil? 
R. Não. Não necessariamente tenha que ser construído no Brasil, embora a maioria dos 
registros no Brasil, sejam de navios construídos no Brasil, mas há casos que não foram 
construídos no Brasil. Você poderia importar. Hoje para importar, você teria que pagar 
impostos que chegam a 55% do valor do navio. Então é um negócio complicado, a não 
ser que tivesse uma certa tolerância. No período em que nós estávamos com a 
construção naval abarrotada, no fim da década de 70, início da de 80, importaram-se 
vários navios. Eu mesmo fui diretor da Global, dos 5 navios da empresa, 4 eram 
importados, os químicos: 2 noruegueses e 2 feitos em Portugal, só um que foi 
construído aqui e registrado aqui no Brasil. Os navios são construídos no Brasil por uma 
questão de financiamento e por causa desse imposto de importação. Se você trouxer 
um navio lá de fora, teria que pagar esse imposto elevado, que inviabiliza a operação;... 
55% inviabiliza a operação. 
 
 
32) Qual é o capital mínimo? 
R. O Capital mínimo você pode procurar no site da ANTAQ. A atual resolução é a 52, 
que dá justamente a norma para a outorga da autorização. Hoje tem que ter patrimônio 
líquido de no mínimo 8 milhões de reais para navegação de longo curso, 6 milhões para 
cabotagem e 2,5 milhões para apoio marítimo e portuário.  
 
33) E para o navio operar em cabotagem? 
R. Para operar na cabotagem deve ser observada a Lei 9.432. Ela determina que só 
pode operar na cabotagem as empresas brasileiras de navegação, em princípio, 
usando navio de registro brasileiro. Autoriza-se no entanto a utilização de navio 
estrangeiro afretado, em algumas condições. A principal delas é a inexistência ou a 
indisponibilidade de um navio brasileiro para fazer aquele determinado transporte. Aí 
então a ANTAQ tem regras para isso. Ela tem regras para afretamento de navio na 
cabotagem. A rigor ela (a cabotagem) é privativa do navio brasileiro, da empresa 
brasileira de navegação. De qualquer maneira, a cabotagem é sempre privativa de 
empresa brasileira de navegação. O navio estrangeiro é admitido desde que afretado 
por uma empresa brasileira de navegação. Você não pode fazer uma operação de 
cabotagem com uma empresa estrangeira de navegação. Tem a sua lógica. A rigor a 
operação de cabotagem é uma operação interna; você admitir afretados já é uma 
concessão. Mas admitir que uma empresa estrangeira faça isso, seria o equivalente 
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você autorizar um ônibus de uma empresa americana, fazer Rio - São Paulo com um 
motorista americano. 
 
34) Em termos da origem da construção do navio, é necessário que o navio seja 
construído no País? 
R. Não. Não necessariamente precisa ser construído no Brasil. Normalmente são por 
essas razões financeiras. É por isso que eu digo; a Global tinha 4 navios químicos, 
depois 3, todos eles operavam na cabotagem, mas nenhum deles era construído no 
Brasil, dois em Portugal e dois na Noruega. 
 
35) Quais são os critérios de decisão, entre ter navio próprio e afretar? 
R. Isso eu já te expliquei. Não existe um critério universal, mas a regra básica é essa 
aqui, ... o cálculo que o administrador da empresa tem que fazer a cada momento, não 
há uma regra geral ... 
 
36) Em que situação deixa-se um navio em lay-up? 
R. É uma decisão que você vai ter que tomar. Evidentemente você vai ficar com os 
custos de capital. Elimina todos os custos de operação. Tem que manter a manutenção, 
tem que manter vigia. Mas muitas vezes é mais barato você deixar o navio em lay-up do 
que deixar o navio operando com prejuízo. 
 
37) Quando o navio está em lay-up, ele está pronto para ser oferecido em 
afretamento para outra companhia? 
R. Está. O estado ideal de lay-up, depende de quanto tempo você imagina deixá-lo em 
lay-up. Se não for por período muito longo, você o deixa em condições básicas; se for o 
caso voltar a operar. Mas um lay-up por período mais longo você demite a tripulação, 
desativa uma série de coisas e nem sempre ele está imediatamente pronto para 
começar a operar no dia seguinte. É uma decisão que não é fácil de tomar. 
 
38) No caso de aquisição de uma nova embarcação é válido considerar a 
possibilidade de se comprar um navio de segunda mão? 
R. Sim, ... é uma resposta genérica conceitual. Sim, claro, aliás, a maioria das 
empresas de navegação começou a operar com navios de segunda mão. No caso 
brasileiro, talvez seja essa uma das distorções do sistema todo de Marinha Mercante 
brasileira. É parte da crise que nós temos hoje. É que ela sempre foi muito atrelada à 
construção naval diretamente. Então nenhum armador brasileiro praticamente iniciou 
sua operação com navio de segunda mão. Começou com navios novos, sempre saídos 
dos estaleiros, sempre newbuilding. Internacionalmente esse não é o critério usado pela 
Marinha Mercante. Quer ver um exemplo muito próximo da gente? A maior empresa 
hoje de carga geral da América do Sul, que é a CSAV, começou operando com navio 
de segunda mão; a rigor ela começou afretando navios, depois ela passou a comprar 
navios de segunda mão; e aí ela fez uma grande jogada, que foi interessante; ela 
contratou um volume grande de novas construções e repentinamente o mercado subiu; 
e ao invés dela receber esses navios, ela os vendeu e ganhou um bom dinheiro e 
acabou comprando navios com melhores condições e passe livre. Aqui no Brasil, o 
nosso sistema entre construção naval e navegação é atrelado demais. Uma coisa 
existe em cima da outra. Internacionalmente isso não ocorre. São dois setores ligados, 
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mas o mercado é muito mais amplo do que o mercado de um País só. O estaleiro 
brasileiro só constrói para o Brasil, com financiamento do Fundo da Marinha Mercante. 
Os armadores, também, geralmente não tem muita condição, considerando o atual 
estado do mercado internacional, salvo exceções, de construir lá fora. Até porque, se 
ele quiser operar aqui na cabotagem, ele tem que está sob a bandeira brasileira, 
portanto ele tem que construir no Brasil. Por sua vez o estaleiro  não tem condições de 
financiamento para exportar. Então o mercado deles fica preso no nosso mercado aqui 
dentro, conclusão, você constituiu uma marinha mercante brasileira só montada em 
cima de navio novo, só em cima de newbuilding. Custo muito alto, essa é uma das 
distorções que você tem hoje no nosso mercado. Se fossem eventualmente admitidos 
navios de segunda-mão, teríamos certas condições de crescimento, por outro lado, os 
próprios armadores brasileiros, que têm navios nessas condições (de acordo com a 
conjuntura brasileira), também, de uma certa maneira, inibem esses navios de segunda 
mão, porque tornaria uma concorrência complicada;  porque geralmente são navios que 
tem custo de capital menor, pois já foram amortizados, em sua maior parte, em outras 
operações, então você teria um custo de operação menor . Portanto os armadores 
profissionais não gostam muito dessa idéia de navio de segunda mão. Eles criam hoje, 
na verdade, um processo meio autofágico, que corrói um pouco o sistema. Eu estou 
como observador a parte, e não como Vice-Presidente do Syndarma. 
 
39) Quais são os critérios que são considerados pelo Armador na escolha de um 
estaleiro na colocação de pedido de uma nova embarcação? (preço, prazo, 
qualidade, financiamento, custos operacionais, etc) 
R. No caso do armador, o custo operacional, não. O operacional é um problema..., 
operacional vai influir depois na operação do navio. Aí ele vai optar pela bandeira de 
conveniência ou pela bandeira nacional. O que ele vai ver aí é o preço, o prazo, a 
qualidade do navio dentro das especificações; dentro daquilo que ele quer. 
Evidentemente que ele prepara a especificação, ele leva em conta eventualmente o 
custo operacional. Mas na escolha do estaleiro, não. A forma correta de ele 
encomendar o navio é: ele prepara a especificação e vai a busca dos estaleiros. Na 
especificação dele, ele tem que ter embutido itens que dêem a ele menor custo 
operacional. Agora, preço, prazo, qualidade e financiamento, estes fatores influem 
bastante. No caso dos estaleiros brasileiros, pelo menos por enquanto, novamente há 
uma distorção pelo fato de serem muito poucos, o que ocorre é que eles operam em 
cartel, dividindo o “curral”,separa o rebanho e vê o que vai ficar com quem. O armador 
brasileiro coloca uma especificação no mercado para fazer cotação, aparece sempre 
um que é “o melhor”, e é o que deve ocorrer com a Transpetro, já deve ter sido feita a 
separação do “curral”. Isso acontece porque o mercado é pequeno e concentrado, e os 
clientes estão aqui mesmo.  
 
40) Por que o armador brasileiro não coloca as suas encomendas no exterior? 
R- Por várias razões. A primeira delas é a dificuldade de você trazer navio para operar 
aqui por causa desses 55%. A segunda, é o que ocorre de fato, não para armadores 
grandes, mas para a maioria dos armadores, é o problema da dificuldade de 
financiamento lá fora. Nosso financiamento aqui não é ruim; tem prazo que chega em 
20 anos ... com juros de 4 a 6%, mais correção cambial, não é uma coisa tão ruim, 
comparativamente ao que você consegue lá fora. Lá fora, muitas vezes, armadores 
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menores não têm condições de conseguir taxas tão boas e não conseguem 
financiamento por muitos anos também, ... você consegue financiamento por 10 ou 12 
anos esticando a corda. Armador com muito crédito consegue 15 anos, mas isso já é 
raridade. Normalmente são 10 ou 12, tem caso até de 8 anos. Mais importante que a 
taxa de juros é o cash flow da operação. Quanto maior for o prazo de amortização, 
evidentemente você paga mais juros, mas isso não interessa muito. Quando você faz a 
conta na base de taxa de retorno, você pode até chegar a conclusão que não é o 
melhor retorno, mas em vinte anos você diluí o pagamento do navio; as prestações são 
pequenas; a influência que você tem no custo de capital no custo de operação diário do 
navio é pequeno, então compensa. Lá fora você não consegue condições tão boas 
quanto você tem aqui; então essa é a dificuldade, razão pela qual os armadores não 
vão buscar lá fora; nem no mercado de segunda mão e nem no mercado de new 
building. 
 
41) Quer dizer que não se tem mecanismo para financiar uma aquisição lá fora? 
R- Isso não teria muito sentido. Como cidadão eu sou contra; na verdade o Fundo de 
Marinha Mercante é um fundo de poupança interna. O correto é que ele gere recursos 
aqui dentro; empregos aqui, ... na construção naval.  Se você usar o fundo para 
financiar aquisições lá fora, você está passando recursos da poupança brasileira lá pra 
fora. Teria sentido, acho que seria o caminho, isso sim, abrir o mercado de segunda 
mão e baixar a taxa de importação.  
 
42) Quais seria o critério ganhador de pedidos na construção naval? 
R. Seria um misto de tudo, mas sem dúvida nenhuma, o preço é um fator importante, 
porque a qualidade pode ser atendida desde que você tenha preparado uma 
especificação bem feita. 
 
43) Como funciona o mercado de afretamento de navios? Existem empresas 
especializadas em afretamento de navios? Como elas operam? 
R. É aqui que entra os Brokers. Eles são especializados nisso. No mercado de granéis, 
existem bolsas internacionais; a principal delas é a BIMCO - Baltic and International 
Maritime Conference - é um cooperado internacional que congrega brokers e, 
armadores eventualmente, principalmente na parte de granel. Esse é o grande mercado 
deles e é uma bolsa realmente. Você tem os navios e os brokers que são registrados lá; 
eles operam esse negócio. Agora, na verdade você geralmente, você não entra direto 
nessa bolsa; você entre via um Broker; o afretamento funciona assim. No caso dos 
navios afretados a casco nu, que opera na carga geral, as negociações são diretas com 
os armadores. Não é uma bolsa tão ampla,  não existe um mercado de navio de carga 
geral solto; só no granel. Na carga geral às vezes você tem interferência de um Broker, 
porque ele que tem um conhecimento melhor do mercado. Você usa Broker até para 
fazer cotações no mercado internacional; estaleiros e tal ... O que ocorre é o seguinte; 
na carga geral são produtos de quantidade relativamente pequena; você está 
contratando simplesmente um serviço de transporte. Por exemplo, eu fabrico rádio e 
quero exportar rádio pra França; tem um contêiner por mês para a França; então eu 
procuro a empresa de navegação que faz o serviço para França, verifico quanto que 
custa o frete, encho o contêiner e coloco lá; o navio, dentro daquela linha regular leva a 
carga. Eu estou contratando; aí vem o termo Liner Service; o frete geralmente até inclui 
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a parte de transporte inter-modal, pegando na minha fábrica e entregando ao 
distribuidor de rádio lá na França. 
 
44) Seria quase um serviço porta a porta? 
R. Sim, geralmente é feito dessa forma. Aquilo que nós estamos contratando em Liner 
Service, quer dizer, não interessa o porto, o transporte rodoviário,... 
 
45) É comprado por contêiner, independente do frete? 
R. É comprado por contêiner. Se você não enche o contêiner, pode ser uma carga 
fracionada. Nesse caso você pode contratar uma empresa que consolida contêineres, é 
um esquema, na verdade você paga um frete para transportar. O que vai ser 
transportado não é importante, a não ser que você seja um grande exportador. No caso 
de um navio inteiro, a carga é completa, é o caso do granel, sólido ou líquido. No caso 
do granel líquido no Brasil o petróleo que é o que predomina, com a Petrobrás que a 
operação. No caso de químico, que são quantidades pequenas, é meio pulverizado. No 
caso do granel sólido, como produtos agrícolas ou minérios, você afreta o navio todo; 
geralmente o contrato não é em Liner Service, você contrata baseado num contract of 
affreightment -COA ... que pode ser feito, geralmente é um esquema de voyage charter; 
leva tantas toneladas de carga por determinado período. O dono da carga contrata o 
navio em voyage charter. A empresa de navegação que vai prestar o serviço, às vezes 
é contratada em voyage charter, e ela pode fazer o afretamento de um navio em time 
charter pra fazer o contrato dela, em voyage charter. O mercado de time charter, ele é 
um mercado quase exclusivamente de empresa de navegação, quem afreta os time 
charter geralmente são empresas de navegação. Em voyage não, em voyage você tem 
um volume grande, não sei te dizer a proporção, um volume grande, que são os 
próprios donos das cargas que entram no mercado para transportar; é por exemplo um 
grande afretador, são as grandes Traders internacionais, Traders de grãos, minérios 
essas coisas; tem um volume grande de carga que faz essa distribuição no mundo 
todo. Eles são grandes contratantes de navios; afretadores de navios em voyage 
geralmente; não entra em time charter. Agora, o time charter  é uma característica mais 
da própria empresa de navegação, ai ela pega o navio e vai ver que carga ela tem, ela 
não está muito preocupada com a carga no primeiro momento. Você pode também  
afretar em time charter navio de carga geral. 
 
46) Em que estaleiros as principais companhias de navegação fazem suas 
encomendas? 
R. São os disponíveis. No caso dos brasileiros estão aí todos. Geralmente não é o 
armador quem escolhe o estaleiro é o estaleiro que escolhe o armador. É aquilo que eu 
falei, ao contrário. Mas você faz o jogo todo. Eu já pedi cotação para vários estaleiros, 
só que eu sabia quem é que eu tinha que escolher. O fator preço é o ponto mais 
importante no julgamento, já que a qualidade você embute na especificação; depois 
você vai acompanhar, fiscalizar o navio, tanto do ponto de vista do armador, como das 
características gerais que são fiscalizadas pela sociedade classificadora. Se você 
especificou direito e contratou dentro daquela especificação seu problema está 
resolvido. Agora, o preço vai depender de muitos fatores; geralmente o preço e o prazo 
são coisas que trabalham mais ou menos juntos, ou seja, se você quiser o navio em um 
ano e meio ele vai custar vinte, se você quiser o navio em um ano ele vai custar vinte e 
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cinco. É uma combinação do mercado internacional que tem certa relação em função 
da disponibilidade, função também do mercado em alta, ou em baixa. Aqui no Brasil 
não, aqui no Brasil geralmente prazo é longo e geralmente estoura e o preço é alto e 
geralmente deve ser reajustado, então nós temos aqui um mercado, que não é um 
mercado em condições normais. 
 
47) As maiores frotas da marinha mercante estão localizadas em países que 
detêm os maiores estaleiros. É verdade isso? 
R. Não, não é verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Grécia não tem 
construção naval. Hoje as maiores construções navais do mundo estão na Coréia, 
China e Japão, que já perdeu um pouco. Mas não tem nada a ver uma coisa com a 
outra, são dois mercados absolutamente distintos. No Brasil é que existe uma 
correlação forte. A Noruega já foi um grande construtor; hoje ela é um construtor 
razoável em embarcações especiais. Os navios de grande porte só são construídos na 
Coréia, China, alguns no Japão. 
 
48) Qual a maior companhia de navegação atualmente? 
R. Pergunta difícil. Em carga geral as maiores são chamadas de mega carriers; a 
maioria está sob o controle chinês, tem a COSCO, ... é uma das maiores. 
Ocorre muito de você ter bancos proprietários de navios; que ele financiou e o armador 
não pagou e ele teve que tomar ....... e aí ele coloca  no mercado de afretamento 
internacional através de alguém; ele é o proprietário, mas não é um armador no sentido 
clássico da palavra; normalmente ele entrega para alguma empresa operar, assim você 
tem a figura do proprietário que não é o operador. 
 
49) Qual é a despesa anual do Brasil com fretes e afretamento? Quem paga estas 
despesas? O quanto deste volume é pago às empresas estrangeiras? 
R. O número que a gente sempre usou foi em torno de 6 bilhões de dólares, o 
transporte do nosso comércio exterior de um modo geral; é possível que esse número 
hoje já seja maior, mas não há estatísticas atualizadas. Como o comércio exterior 
cresceu, é possível que não seja mais 6 milhões, é possível que já esteja perto de 8 e a 
tendência talvez seja chegar a 10; isso quer dizer o gasto para transportar o nosso 
comércio exterior, ... exportação e importação. Às vezes, erroneamente fala-se que isso 
é o déficit da nossa balança de fretes. Isto está incorreto, porque a balança de 
despesas de frete e de afretamentos, quando você faz o balanço, você fala naquilo, que 
cruza a fronteira pra sair e cruza a fronteira pra entrar, o déficit é diferente, você tem 
que levar em conta tudo que a gente gasta de afretamento, mas em compensação tudo 
que a gente compra de frete de fora também; são.... fretes das empresas brasileira de 
navegação que vendem para empresas estrangeiras. Esse balanço nunca foi feito; 
então com esse número nós até fizemos uma estimativa, chegamos a conclusão que 
ele chegava em torno de 1,5 bilhão a 2 bilhões de dólares, o déficit da balança. 
 
50) Quais são os tipos de afretamento existentes? As vantagens e desvantagens 
de cada tipo? 
R. Não faz sentido falar em vantagens e desvantagens. São características destes três 
pontos. O afretamento a casco nu você só faz por períodos mais longos; afretamento 
de time charter, é afretamento feito por empresa de navegação. O afretamento de time 
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charter pode ser feito para uma viagem. Tem gente que não entende isso, o termo time 
charter é um afretamento por tempo longo,porém ele pode ser feito para uma viagem 
só; tem até um termo pra isso: trip charter, que é um afretamento feito no regime de 
time charter. 
 
51) É certo afirmar que existe uma correlação entre os valores de frete e o volume 
de encomendas de navios? (Ou seja, cotações de fretes atrativas induzem a 
procura por navios) 
R. No mercado de frete, é comum, quando ele está em alta, ter um volume de 
encomenda grande. Agora qual é o efeito que isso dá? Esses navios vão ficar pronto lá 
pra frente, muitas vezes ele fica pronto quando há um rush; então, aí o mercado 
inflaciona de navio. O mercado está em baixa. Então fica uma situação crítica, pior 
ainda do que estava. Isso muitas vezes dá um volume grande de navio em lay-up; o 
armador não tem aplicação; então é melhor deixar ele parado. Essa correlação 
acontece; então seria correto você contratar em baixa, ou seja, quando o mercado está 
em baixa eventualmente você vai ter o recebimento do navio quando está em alta. 
Geralmente no mercado em alta você vai ter falta de navios. Justamente, a data da 
contratação é um dos dramas, mas geralmente ele é contratado no período de alta, 
quer dizer que agora os fretes estão lá em cima e os estaleiros do mundo todo estão 
lotados. 
 
52) No caso de uma companhia nacional está operando um navio com bandeira 
estrangeira, a legislação trabalhista não vale para essa tripulação? 
R. Isso ai é outra complicação que estamos discutindo agora. Quando o navio é 
afretado em time charter, pela própria característica do afretamento, o armador, dono 
do navio, é o responsável pela tripulação; não o afretador. Então se você pegar um 
navio de bandeira estrangeira, quem é o responsável pela tripulação é o afretador. 
Agora aí vem uma complicação: a legislação brasileira, para os navios de registro 
brasileiro até diz que você deveria ter dois terços de brasileiros, pelo menos, e no caso 
dos navios registrados no REB – Registro Especial Brasileiro, que foi uma idéia de 
tentar diminuir o custo operacional, na prática você poderia ter só o comandante e o 
chefe de máquina brasileiro, o resto da tripulação toda seria estrangeiro. Na verdade foi 
feito na época em que se imaginou que o estrangeiro não pagaria os encargos sociais 
aqui, o que não é verdade, Se ele é contratado pela empresas brasileiras ele paga 
todos os encargos. Só não pagaria se o navio estivesse sob a bandeira estrangeira 
quando você afreta. Isso é uma coisa que nós estamos discutindo nesse momento 
agora, há uma pressão grande, nós estamos até vendo se é ilegal ou não sob o ponto 
de vista da lei trabalhista, de forçar para que haja substituição dos tripulantes desses 
navios, para tripulantes brasileiros, mas acho que a lei não diz isso. O próprio contrato 
de afretamento obriga que a responsabilidade seja do “fulano” lá fora, então há uma 
regra hoje: depois de 90 dias que o navio ficasse afretado aqui no Brasil, depois de três 
meses, deveria ter uma substituição de dois terços. Não fala se são oficiais ou 
tripulantes brasileiros. Só que na prática isso é impossível, e nós estamos brigando 
atualmente com o conselho de imigração, nesse momento, justamente para tentar 
resolver isso, nós fizemos uma proposta que seria depois de 180 dias. A maioria dos 
afretamentos feito em time charter, como são feitos para cabotagem, tem um espaço 
curto de tempo, e ai não dá 
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53) Quais são as barreiras que dificultam o desenvolvimento do setor no Brasil? 
A posição geográfica é desfavorável? 
R. Sim, desfavorece um pouco porque nós somos meio fim de linha aqui. Não temos 
um comércio tão grande, nem um volume grande de navios que vem para cá. Porém 
não é um fator muito significativo, por exemplo, o transporte de minério de ferro, coisas 
do tipo, tem um mercado grande .... grande parte dos suprimentos de minério de ferro 
sai daqui. O mercado de granéis por exemplo é um mercado importante. Na carga geral 
não é tão importante assim. Tem certa influência geográfica, embora não seja uma 
coisa tão terrível assim. 
 
54) Iniciativas semelhantes a da TRANSPETRO (modernização e ampliação da 
frota com navios construídos no Brasil), por parte de outros setores da economia 
nacional (companhias públicas e privadas), poderiam alavancar o setor de 
navegação no Brasil e contribuir para revitalizar e em seguida sustentar indústria 
de Construção Naval de forma a possibilitar a sua re-inserção competitiva no 
cenário internacional? 
R. Sem dúvida que sim, só que é aquilo que eu acho que eu comentei lá. Nenhum país 
consegue sustentar uma indústria de construção naval, intensa em mão-de-obra, por 
períodos muito longos se não tiver um programa de exportação. Por mais que haja a 
necessidade de ampliar a frota, você monta uma frota de porte razoável por um período 
de cinco a dez anos, depois você vai ficar por um período equivalente a esse sem 
encomendar, pois os navios duram 20 anos e são construídos em 2 ou 3. Essa relação 
é cruel, então como é que você sustenta nesse período de baixa. A maioria dos países 
faz isso mantendo um mercado que não é exclusivamente o seu mercado, é o mercado 
de exportação. No Brasil para exportar, a grande dificuldade é que você não tem 
financiamento ao armador lá fora, você só tem financiamento para produção aqui e isso 
é que é a grande dificuldade para você manter, a simples contratação aqui não garante 
o fornecimento do mercado internacional. (Quando você fala de financiamento ao 
armador lá fora, seria um estrangeiro conseguir financiamento aqui?). Sim, é o 
que ocorre na maioria dos países, você vai ao exterior querendo construir um navio nos 
Estados Unidos, pede financiamento, você vai à Noruega, oferece financiamento ao 
armador, pode as condições podem não ser as melhores, mas você tem a condição de 
financiamento lá, isso é que atrai, não adianta ter só uma boa construção, o preço ser 
adequado, a principal razão, o principal motivo de você construir são as condições de 
financiamento, nós não temos financiamento. (E esse mecanismo não existe no 
Brasil, financiar um armador estrangeiro?) Não, para nada, pelo menos para navio 
(E as privatizações das Empresas de Telecomunicações, praticamente foram 
financiadas pelo BNDES, certo?) Sim, mas isso ai é capital que fica aqui dentro do 
Brasil, não é por um bem que foi feito para fora. Nesse caso é diferente, o navio vai 
embora, o cara vai pagar lá, é tipicamente um financiamento para o desenvolvimento da 
exportação. 
 
55) Que vantagens competitivas poderiam ser oferecidas às empresas 
exportadoras nacionais se houvesse no Brasil um setor de transporte marítimo 
bem desenvolvido com empresas nacionais e estrangeiras operando? 
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R. Esse é um problema, é o tipo de exemplo que se caracteriza bem; na  pergunta deve 
estar por traz daquela resposta, porque que é que a gente precisa de uma marinha 
mercante brasileira do ponto de vista de exportação. Minha opinião é a seguinte: apesar 
de não apreciar o termo, é necessário usá-lo, o melhor parceiro do exportador brasileiro 
acaba sendo a empresa brasileira de navegação. Porque? Por que o mercado principal 
da empresa brasileira de navegação são as próprias empresas brasileiras. O Brasil hoje 
não tem condições de competir no mercado internacional, seja ele qual for, então uma 
empresa de carga geral que queira competir com o mercado do Atlântico Norte, requer 
navios rápidos, modernos, grandes, entende? No granel nós também não conseguimos 
competir porque a bandeira brasileira tem um custo muito mais alto do que a bandeira 
estrangeira. Desta forma, o nosso mercado é esse aqui. Então, aquele que oferece a 
melhor condição de mercado para o exportador brasileiro, mesmo  o transporte interno, 
é a empresa brasileira. Ela necessita oferecer isso, pois não pode matar o seu cliente; 
senão ele está matando a si própria. Na verdade, na hora que acabar a empresa 
brasileira, não tenho dúvida que a empresa estrangeira, que tem interesse menor em 
nosso mercado, por ser um mercado menor e pela localização geográfica, em 
conseqüência os preços acabarão subindo. Cito o exemplo, do caso da Global. O 
transporte para a América do Sul é absolutamente livre, não tem nenhuma restrição em 
nível de bandeira, brasileira ou estrangeira, de nenhum país. O pessoal que operava na 
área de químicos exportando produtos para Venezuela, Colômbia, para Equador, Peru, 
Chile, Argentina, Uruguai, tinha um navio químico da Stok Milsen, que era um dos 
maiores operadores internacionais que fazia esse serviço, o navio que fazia esse 
serviço era realmente pequeno. De repente a Stok Milsen se desinteressou pelo 
mercado, retirou o navio e o pessoal ficou absolutamente sem opção, teve que recorrer 
ao mercado internacional e ninguém se interessou pelo serviço. Neste ponto, nós, 
empresa brasileira cobrimos a lacuna, mas pelo nosso preço. Não adiante, senão ele ia 
me pressionar para abrir a cabotagem aqui e criar uma série de outros problemas. 
Resolvi fazer, depois colocamos uma série de navios afretados, no início eu até perdi 
dinheiro, operando com navio de bandeira brasileira, é difícil! No final da história 
acabamos colocando dois navios, um que fazia o sentido anti-horário e um que fazia o 
sentido horário, aí ganhamos um pouco de dinheiro com essa coisa. Mas observe, esse 
tipo de operação, a empresa brasileira faz, porque o cliente está aqui do lado. Você não 
vai desprezar, como a Stok Milsen fez – não interessa, é pequeno! Por essa razão, o 
melhor parceiro é a empresa brasileira; é um pouco difícil de você quantificar, mas ela 
funciona. Desta forma, você não ter empresas brasileiras a rigor, significa que está 
expondo seu comércio exterior a um interesse que não é o seu, pode até mesmo ser 
contrário ao seu. (É uma situação estratégica, não é?) Sim, é estratégica. 
 
56) Caso fosse possível alavancar o setor de transporte marítimo no Brasil isto 
induziria o aumento de encomendas em estaleiros nacionais? 
R. É, dentro dos nossos parâmetros, seria. (Mas que não é bom, não é?). É, acho que 
é nosso mercado, é uma distorção, mas enfim é uma característica atual, isto é uma 
verdade (Quer dizer... praticamente  obrigaria aumentar a encomenda?) É, não teria 
outro jeito. 
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57) Qual é a situação atual da navegação de cabotagem e quais são as 
potencialidades para o seu desenvolvimento como elemento indutor do 
crescimento da indústria de transporte de carga e de construção naval? 
R. É, a cabotagem de granéis, granel líquido é a Petrobrás, ela tem um plano de 
renovação de frotas basicamente, com uma pequena expansão. De granel sólido, são 
algumas as empresas privadas brasileiras que operam nesse mercado, mas é um 
mercado que não muda muito, ele está baseado em mineração, ou petróleo, ou 
indústria agrícola, todos esses setores crescem; a agricultura cresce principalmente 
para exportação; a mineração não tem grandes novas minas crescendo; e a parte de 
petróleo só cresce se você tiver novas refinarias. Fora isso, temos os pólos 
petroquímicos. Há crescimento, claro, mas é  marginal. Então esse setor já estava mais 
ou menos estabilizado e a tendência não é de grande crescimento. O que se tem aqui 
hoje é, basicamente, uma necessidade de renovação de frota, tanto de granel sólido 
como químicos, incluindo, evidentemente, de petróleo, tanto que é um programa da 
PETROBRÁS – Transpetro. O que tem crescido muito, e renasceu, foi a cabotagem no 
setor de carga geral. O transporte de carga geral, não existia, aí apareceram as razões: 
falta de competitividade das empresas do comércio internacional, em primeiro lugar, em 
segundo essas empresas começaram a prestar serviço de melhor qualidade no Brasil, a 
empresa que já tinham uma atuação internacional, se concentraram na cabotagem. 
Temos hoje o caso da ALIANÇA, da DOCENAVE e, originalmente, foi da TRANSROL. 
A TRANSROL se desinteressou de operar e entregou seus navios para a ALIANÇA. 
Aqui o crescimento é fantástico. Para você ter uma idéia, em 1999 foram transportados 
na ordem de 20 mil TEU, a quantidade de contêiner de vinte pés. Esse ano a previsão é 
que sejam transportados na ordem de 360 mil TEU. Isso já chegou ao ponto, de que 
hoje você já tenha necessidade de expansão da frota e da substituição dos navios que 
não estão operando direito. Tem-se uma proposta de 4 navios da empresa de 
navegação ALIANÇA. Tenho informações que o grupo LIBRA também está pensando 
em navios; eventualmente, aqui pode ser um pouco de longo curso, um pouco de 
cabotagem, mas o grosso é para atender essa carga da cabotagem, é um setor que 
está crescendo bastante, sem dúvida ele é indutor de encomendas na construção naval 
e volta a contribuir para o País de uma grande importante. A cabotagem hoje de carga 
geral é o setor que mais está expandindo numa velocidade bastante grande, o 
crescimento na ordem de 20 a 30% ao ano. (Marcus – Agora! Esse crescimento, qual é 
a fonte, a razão desse crescimento?). A rigor na carga geral ele cresceu para supriu o 
serviço de uma demanda reprimida muito grande. A própria característica geográfica do 
país, era pouco lógico você transportar carga do Norte para o Sul, do Sul para o Norte 
de caminhão; o custo é muito grande. Ocorria que não existia uma empresa brasileira 
que fazia esse serviço de maneira regular e profissional, uma vez que essas empresas 
operavam no mercado internacional. A DOCENAVE operava na parte de granel, 
começou entrar na parte de geral e gostou, tanto é que abandonou a parte de granel e 
vendeu para ALCAM, mas a parte de carga geral da ALIANÇA por exemplo, ela 
operava fundamentalmente nos meios internacionais, fazia pouca cabotagem. 
Repentinamente, ela se viu na situação de competição no mercado internacional As 
grandes empresas, que além daquele fator que eu te falei da bandeira de conveniência, 
têm uma redução de custo pela escala de operação. Tem empresas que operam com 
volume muito grande, os itens de maior custo de uma empresa dessas é no fundo a 
frota de contêiner e a administração dessa frota. Os custos são muito altos e essas 
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empresas pulverizam porque ela tem uma frota de contêiner muito grande. Desta forma 
as empresas nacionais começaram a perder a competitividade operacional e se 
concentraram na cabotagem. Estão trazendo um serviço que era de grande 
necessidade, principalmente vendendo porta a porta e não simplesmente oferecendo o 
navio para no dia tal. Se o consumidor põe a carga, tudo bem, se não, tudo bem. Para 
se oferecer esse serviço, tem que ir atrás da empresa. E as empresas gostaram, nós 
fizemos há dois ou três anos, uma pesquisa na Confederação dos Transportes que 
mostrou que eles estão gostando do serviço. Querem até ampliar, só que agora nós 
estamos começando a esbarrar na falta de navio, eles exigem uma freqüência maior e 
um volume maior de operação. Basicamente, a razão é essa, as empresas começaram 
a se voltar para esse mercado, e há um potencial muito grande. A estimativa é que o 
nosso potencial de carga que poderia ser transportado por cabotagem é da ordem de 
2,5 milhões TEU. 
 
58) E com relação ao transporte hidroviário? 
R. Na verdade você está chamando o transporte de navegação interior. Esse também 
tem um potencial grande, mas aí é um pouco diferente, eu não sou tão especialista 
nessa área. Na verdade, o transporte hidroviário está concentrado em bacias, você tem 
a bacia amazônica, você tem Tietê-Paraná e a parte do Sul, ele portanto, ele é muito 
voltado para... para transporte local. Aqui no Tietê-Paraná é uma bacia fechada e tem 
interesses, tem concorrência grande da ferrovia que praticamente é paralela ao rio 
Tietê. Há algumas peculiaridades, mas está crescendo; o do Sul ele já é um transporte 
grande, alguma coisa voltada até para transbordo para exportação. O grande 
crescimento está sendo aqui na região amazônica para maior escoamento das safras. 
A maior fronteira agrícola da região é o Centro-Oeste, e grande parte desse 
escoamento está sendo feito, por navegação interior até alguns terminais, até 
Itaquatiara, até a outra margem, e finalmente, sai pelo navio de longo curso para 
exportação. Aqui há um problema muito grande, o ambiental. Há a pressão das ONG’s, 
que, ao que consta, têm interesse realmente que o preço da exportação do produto 
agrícola brasileiro saindo por aqui transportado seja infinitamente menor do que os 
custos que você tem em outros países. Então essas ONGS na verdade atuam aqui com 
o objetivo de inviabilizar isso de maneira que você não tenha a possibilidade de 
exportar o produto. É um crime. Eu não sei como país não vê e não age contra esse 
crime, a justiça, a verdade está fazendo o trabalho dos outros Isso eu acho um crime.  É 
uma bobagem que se levante que a embarcação causa grande desbarrancamento dos 
rios. Isso é um absurdo pois o transporte hidroviário não causa grande 
desbarrancamento de rio. Qualquer enchente de rio desbarranca tudo. É óbvio que não 
sou contra a preservação do meio ambiente, mas que se façam algumas obras ali de 
modo que você possa, não pode inviabilizar o transporte. Tem um potencial muito 
grande, está crescendo e acho que é um grande mercado. Os outros, de uma certa 
maneira estão meio contidos, embora também estejam crescendo. 
 
59) Companhias de Navegação estrangeiras fariam encomendas em estaleiros 
nacionais? 
R. Este é o aspecto principal. Não sei o estaleiro específico, mas são os grandes. E os 
grandes hoje são: Coréia, Japão e China. Quanto a embarcações especializadas, o 
pessoal usa ainda muito estaleiro para vender, essa parte de apoio marítimo tem uma 
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posição muito grande também nos Estados Unidos Fora isso são os nichos de 
mercados especializados, navios de passageiros tem na Itália, estaleiros tem na 
Finlândia, específicos, o grosso de navio de grande porte hoje são: Coréia, China e 
Japão. Observe que o Japão já esta até perdendo mercado. 
 
60) Seria possível alavancar o setor de transporte marítimo e o da indústria de 
construção naval, financiando ambos os setores pela economia com fretes e 
afretamento que deixarão de ser pagos ao exterior? 
R. Isso já existe na verdade através do Fundo de Marinha Mercante (FMM), agora não 
da maneira direta como você esta fazendo aqui. O que acontece na verdade é o 
seguinte: qual é o a grande fonte de recursos da Marinha Mercante? É o adicional de 
frete que é cobrado sobre as cargas de importação. O grosso disso hoje é transportado 
por navio estrangeiro, então na verdade esse transporte internacional  é que monta a 
nossa poupança para o FMM. Na realidade isso não é uma economia pois é fruto de 
dinheiro que não foi economizado. Como 95% da receita do fundo é proveniente dessa 
fonte, entendo que temos recursos suficientes para financiar o setor. Na nossa opinião, 
dá até para abater na forma de subsídios, ou de outras maneira possíveis, os custos de 
operação. Diminuindo os custos de operação, tornar-se-ia nossa marinha mercante 
mais competitiva, sem dúvida é um dos pontos, na verdade isso já existe (O que está 
por traz dessa pergunta é aquele déficit que você me falou antes) Bem, não é bem 
um déficit, mas no fundo é, porque uma parte disso são as cargas de importação que 
são transportadas por navios estrangeiros, e ele é que recolhe imposto, na verdade o 
que você está dizendo aqui já existe, já é fixo.  
 
61) No modelo estrutural da indústria proposto por Michael Porter, são 
identificadas cinco forças competitivas: o poder de barganha dos fornecedores, o 
poder de barganha dos comparadores, a ameaça dos entrantes, ameaça dos 
produtos (ou serviços) substitutivos e a rivalidade entre os concorrentes. No 
transporte marítimo como age cada uma destas forças? 
R. Internacionalmente é praticamente um mercado de concorrência quase perfeita, 
então todas essas característica são bem observadas. Aqui no Brasil todas elas não 
são observadas. Na verdade não se tem nenhuma delas. O poder de barganha dos 
fornecedores, estou entendendo da seguinte maneira, como fornecedor da indústria de 
transporte marítimo e estaleiros (Sim. É um dos fornecedores certo?) É, não há 
poder de barganha, não há! Na navegação não tem como barganhar, o mercado não é 
de concorrência. O poder de barganha dos compradores de frete, esse há em parte 
mas não totalmente. São poucas empresas brasileira que oferecem. No caso do 
mercado internacional, tem total poder, a maioria das empresas que operam são 
empresas estrangeiras (Os substitutos?) O substituto, seria na verdade o transporte 
aéreo, você tem uma parte do rodoviário, mas o rodoviário hoje está pressionado pelo 
problema das rodovias. A malha rodoviária está praticamente destruída. Então isso aqui 
hoje não funciona muito bem dessa forma, como mercado (A ameaça de novos 
entrantes, alguém que venha aqui e vá fazer a diferença, pegar esse mercado, é 
uma ameaça real não é?) É. Nós aqui no SYNDARMA, mas não consideramos uma 
ameaça se o sujeito entrar na atual regra do jogo, ou seja, com navios que tem que ser 
construídos aqui, nas mesmas condições que nós temos. É por isso que eu falei, se 
você analisar de fora, sobre o ponto de vista de crescimento do setor, se você ampliar o 
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mercado de navio de segunda mão, talvez seria uma solução. Mas o ponto é que as 
empresas que estão aqui foram obrigadas a se estruturar neste mercado e tiveram que 
comprar navios novos. Construídos aqui e operando sob a bandeira brasileira, se você 
pegar um estrangeiro que viesse aqui com navio de segunda mão operar com bandeira 
de conveniência, não tem graça nenhuma, porque ele vai entrar numa condição 
diferente. Embora fosse uma forma de você resolver o problema com a Marinha 
Mercante brasileira, você criaria uma condição de competição desigual, difícil para as 
empresas brasileiras absorverem nas condições atuais. Agora se os estrangeiros vem 
com um novo armador, que cumpre as restrições das regras atuais não tem problema 
nenhum, ele vai ter que construir navio aqui no Brasil, vai ter que se sujeitar ao cartel 
dos estaleiros, se sujeitar aos preços que são praticados aqui, ele vai ter que colocar 
esse navio na bandeira brasileira, portanto operar com os custos de operação da 
bandeira brasileira, então ele vai estar numa condição parecida com a nossa e não 
teremos nenhuma restrição, repito, deste que observadas as regras. Agora o ponto ai é 
esse, até que ponto isso resolve o nosso problema de transporte talvez não resolva, 
você limita, você tem uma dificuldade no mercado brasileiro muito grande, novos 
entrantes. Você cria realmente uma barreira muito difícil que acaba trazendo 
conseqüências para o País. Como quebrar esse negócio, usando aquela expressão, 
você não consegue fazer omelete sem quebrar os ovos. Talvez em um determinado 
momento, por alguma razão tenha que se quebrar isso, e eu acho que é o que vai 
ocorrer. A frota brasileira, evidentemente, vai começar a desaparecer, ela já está 
desaparecendo. Quando ela chegar muito próximo do desaparecimento ou desaparecer 
você vai ter que montar um esquema diferente, provavelmente, abrindo mais a 
possibilidade de new comers. Talvez até com navios estrangeiros de segunda mão 
começando a operar. Eu penso o seguinte, quem que está construindo navio hoje no 
Brasil são somente as empresas que têm contratos pré-determinados. Você tem a 
pessoal de apoio marítimo, que tem o contrato da PETROBRÁS, e você tem lá na 
NorSul que estão construindo aquelas barcaças,  também porque já tem contrato. Para 
esses não tem problema, pois estão operando num mercado que já conhecem. Eles 
têm contratos de 12, 15, 20 anos para operar suas embarcações. No caso de apoio, há 
sempre a possibilidade de renovação que são navios menores que tem a colocação no 
mercado estrangeiro, então estão com o mercado garantido. Aí não há concorrência, 
ninguém tenta entrar nesse mercado porque eles já estão com contrato. Como não há 
como competir com esses setores, ninguém arrisca, nem eu, pois eles têm condições 
de entrar na concorrência com um navio de segunda mão mais barato. Agora que acho 
que o que vai ocorrer naturalmente é isso, eles vão acabar com a frota e talvez a 
solução seja admitir isso, cair essa regra custo de importação maior. Evidentemente os 
estaleiros vão sofrer, mas é aquele negócio ou adapta de um lado ou adapta do outro, 
não dá para fazer omelete sem quebrar ovo, não tem jeito. A outra opção é ficarmos 
totalmente sujeitos ao transporte feito fora do Brasil, acho que ai está o fulcro da 
questão, não vai resolver de forma natural, o ideal é que se quebrem os ovos (O 
modelo atual é inviável, não é?) Não, não é que o modelo atual seja inviável, ele ficou 
barrado, está preso. É um modelo que custa caro, embora exista sistema de 
financiamento, mas, por custar caro, acaba não sendo utilizado. O dinheiro está 
disponível e ninguém usa, será que alguém é louco? Não, porque existe esse risco, 
tanto que quem constrói hoje é quem tem a possibilidade de usar, não vai colocar no 
mercado para ver o que vai acontecer. Por que a ALIANÇA agora está com intenção de 



208 

construir? Primeiro porque ela precisa efetivamente dos navios. Coisa natural, a carga 
geral está crescendo. Segundo, a ALIANÇA tem um volume adicional de frete na conta 
dela, que uma parte adicional de frete fica na conta e ela só pode utilizar isso, no fundo, 
para encomendar navios; e ela não vai jogar esse dinheiro no lixo. É um dinheiro 
razoável, tem lá 50, 60 milhões de dólares, e ela vai querer usar isso, mas mesmo 
assim ela tem dificuldade com o sistema. Os preços, os custos de operação, ela precisa 
fazer e quer fazer, mas acaba criando uma coisa meio distorcida. Essa situação vai 
fazer com que o preço seja mais alto e ela vai acabar pagando pelo que veio. Entre 
jogar esse dinheiro no lixo e usar pela empresa que ela pode operar, ela prefere usar 
no bem que ela pode operar depois, mas não é uma decisão de mercado, é meio 
distorcida. Agora você também não pode abrir do dia para noite senão quebra, e acaba 
ficando na mão só do estrangeiro. Esse é um processo que vai ocorrer num 
determinado momento, e você permitir os new comers e, talvez, comece um processo 
mais natural, como as empresas (no exterior) fazem, você afreta navio, depois compra 
no mercado de segunda mão, aí aparece possibilidade de new build (Um processo 
gradual?) sim, vai evoluindo naturalmente. O fundo de Marinha Mercante, foi criado no 
plano de metas em 1958; só que nessa época, ninguém falava em Marinha Mercante 
como serviço, nem sabiam o que era isso. Hoje se sabe e, a rigor, o que se falou aqui 
foi do desenvolvimento industrial, foi na construção. Não necessariamente construção 
naval e marinha mercante são atividades que tem que estar no mesmo País, uma na 
verdade é ligada a outra, isso é relativo, mas são dois mercados completamente 
diferentes. Se você conseguir juntar as duas é bom, porque é claro que a indústria de 
construção naval, é intensiva em mão de obra, ela gera emprego, ela tem um efeito de 
capilaridade grande, aí você tem indústrias distribuidoras de equipamentos, ela tem 
uma importância num País muito grande do seu ponto de vista de volume, recursos 
alavancados, é uma coisa muito importante. Já a indústria de navegação não, o setor 
de navegação não, a indústria de navegação na verdade ele é intenso em capital, não 
emprega muita gente e é uma atividade que, de certa maneira, é menos importante sob 
o ponto de vista de geração de emprego, embora trabalhe com volume de recursos 
muito grande, ela opera internacionalmente. Um navio, após ser entregue, dura 20 
anos. E, como eu falei, não se pode confundir as coisas, o navio não foi feito para ser 
construído, ele foi feito para ser operado. A construção é um incidente que ocorre 
durante um período. Não se pode focar tudo nesses programas todos que estamos 
focando, visando só a construção, visando só a utilização da construção, precisa ver 
que o armador vai conduzir o navio por vinte anos, você vai ter que fazer manutenção, 
trocar peças, coisa mal resolvidas, ou resolvidas vamos dizer só vendo o lado da 
diminuição dos custos de construção. Tais economias podem depois se transformar em 
sérios problemas de operação, aumentar o custo de operação; essa é a dificuldade.  
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Apêndice C 
 

Situação da Carteira de Encomendas e da Produção dos Principais Construtores Navais  
(Período de Janeiro a Junho de 2005) 

 
Coréia do Sul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO) 29 2.836.284 1.002.648 12,6% 24,0% 13,9%
4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 29 2.836.284 1.002.648 12,6% 24,0% 13,9%
3 Navios Tanque Produto 45 1.197.500 876.165 19,5% 10,1% 12,2%
6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 131 6.419.678 4.396.549 56,7% 54,3% 61,0%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros 4 222.800 100.260 1,7% 1,9% 1,4%
Total Grupo 2 180 7.839.978 5.372.974 77,9% 66,3% 74,6%

11 Navios Transportadores de Gás LPG 19 861.592 607.814 8,2% 7,3% 8,4%
12 Navios Transportadores de Gás LNG 3 294.921 221.191 1,3% 2,5% 3,1%
13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas

Total Grupo 3 22 1.156.513 829.005 9,5% 9,8% 11,5%
TOTAL 231 11.832.775 7.204.627 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Coréia do Sul - Novos Contratos (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO) 151 13.440.374 5.105.766 65,4% 23,4% 14,5%
4 Navios Graneleiros 12 846.300 286.190 5,2% 1,5% 0,8%
5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 163 14.286.674 5.391.956 70,6% 24,9% 15,3%
3 Navios Tanque Produto 247 6.953.215 5.120.943 106,9% 12,1% 14,5%
6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 446 25.694.413 17.245.186 193,1% 44,8% 48,9%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros 21 1.221.100 603.045 9,1% 2,1% 1,7%
Total Grupo 2 714 33.868.728 22.969.174 309,1% 59,0% 65,1%

11 Navios Transportadores de Gás LPG 44 1.638.084 1.218.119 19,0% 2,9% 3,5%
12 Navios Transportadores de Gás LNG 73 7.454.221 5.590.666 31,6% 13,0% 15,8%
13 Ferries 3 103.500 93.150 1,3% 0,2% 0,3%
14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas 1 5.900 11.800 0,4% 0,0% 0,0%
Total Grupo 3 121 9.201.705 6.913.735 52,4% 16,0% 19,6%

TOTAL 998 57.357.107 35.274.865 432,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Coréia do Sul - Carteira de Encomendas em Jun 2005

Tipo OECD
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Coréia do Sul (continuação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: 
As tabelas foram montadas com os dados constantes em (OECD 2005a) e OECD (2005b) e 
estruturadas de acordo com a segmentação descrita na Seção 4.4, onde o grupo significa o 
grau de complexidade do navio.  
 

 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO) 49 4.097.781 1.640.589 34,3% 47,2% 34,8%
4 Navios Graneleiros 4 251.600 91.480 2,8% 2,9% 1,9%
5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 53 4.349.381 1.732.069 37,1% 50,1% 36,7%
3 Navios Tanque Produto 36 1.081.090 785.453 25,2% 12,5% 16,7%
6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 45 2.570.489 1.705.919 31,5% 29,6% 36,2%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros 2 108.000 59.400 1,4% 1,2% 1,3%
Total Grupo 2 83 3.759.579 2.550.772 58,0% 43,3% 54,1%

11 Navios Transportadores de Gás LPG 2 76.800 61.440 1,4% 0,9% 1,3%
12 Navios Transportadores de Gás LNG 5 497.124 372.843 3,5% 5,7% 7,9%
13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas

Total Grupo 3 7 573.924 434.283 4,9% 6,6% 9,2%
TOTAL 143 8.682.884 4.717.124 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Coréia do Sul - Navios Construídos  (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD

15%

65%

20%

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Coréia do Sul – Carteira de Encomendas em Junho de 2005 
em % CGT (por tipo OECD) 
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Japão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO) 17 884.448 360.315 8,5% 13,2% 9,7%
4 Navios Graneleiros 82 3.586.000 1.595.150 41,0% 53,4% 42,9%
5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 99 4.470.448 1.955.465 49,5% 66,5% 52,6%
3 Navios Tanque Produto 42 737.430 609.757 21,0% 11,0% 16,4%
6 Navios de Carga Geral 16 162.168 148.944 8,0% 2,4% 4,0%
7 Navios Refrigerados 2 27.600 34.500 1,0% 0,4% 0,9%
8 Navios Porta Cotêineres 7 325.699 219.071 3,5% 4,8% 5,9%
9 Navios Ro - Ro 2 15.570 16.349 1,0% 0,2% 0,4%

10 Navios Transportadores de Carros 13 687.600 457.711 6,5% 10,2% 12,3%
Total Grupo 2 82 1.956.067 1.486.332 41,0% 29,1% 40,0%

11 Navios Transportadores de Gás LPG 9 40.309 67.513 4,5% 0,6% 1,8%
12 Navios Transportadores de Gás LNG 2 239.300 179.475 1,0% 3,6% 4,8%
13 Ferries 2 7.016 12.003 1,0% 0,1% 0,3%
14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros 1 160 640 0,5% 0,0% 0,0%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 5 6.210 16.710 2,5% 0,1% 0,4%

Total Grupo 3 19 292.995 276.341 9,5% 4,4% 7,4%
TOTAL 200 6.719.510 3.718.138 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval no Japão - Novos Contratos (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO) 79 5.314.810 2.099.352 13,2% 23,2% 16,7%
4 Navios Graneleiros 229 9.485.950 4.465.030 38,4% 41,4% 35,5%
5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 308 14.800.760 6.564.382 51,6% 64,6% 52,1%
3 Navios Tanque Produto 115 1.999.196 1.654.824 19,3% 8,7% 13,1%
6 Navios de Carga Geral 42 337.095 341.053 7,0% 1,5% 2,7%
7 Navios Refrigerados 3 32.100 41.250 0,5% 0,1% 0,3%
8 Navios Porta Cotêineres 40 1.782.798 1.209.429 6,7% 7,8% 9,6%
9 Navios Ro - Ro 8 198.926 159.053 1,3% 0,9% 1,3%

10 Navios Transportadores de Carros 49 2.707.700 1.754.336 8,2% 11,8% 13,9%
Total Grupo 2 257 7.057.815 5.159.945 43,0% 30,8% 41,0%

11 Navios Transportadores de Gás LPG 16 94.933 121.366 2,7% 0,4% 1,0%
12 Navios Transportadores de Gás LNG 9 960.400 724.330 1,5% 4,2% 5,8%
13 Ferries 3 7.261 12.738 0,5% 0,0% 0,1%
14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros 2 279 1.116 0,3% 0,0% 0,0%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 2 3.910 9.350 0,3% 0,0% 0,1%

Total Grupo 3 32 1.066.783 868.900 5,4% 4,7% 6,9%
TOTAL 597 22.925.358 12.593.227 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval no Japão - Carteira de Encomendas em Jun 2005

Tipo OECD
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Japão (continuação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO) 19 1.385.906 524.178 7,8% 16,9% 11,9%
4 Navios Graneleiros 115 4.577.760 2.119.596 47,1% 56,0% 48,0%
5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 134 5.963.666 2.643.774 54,9% 72,9% 59,9%
3 Navios Tanque Produto 46 691.013 615.829 18,9% 8,4% 14,0%
6 Navios de Carga Geral 20 122.301 135.758 8,2% 1,5% 3,1%
7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 12 516.200 353.825 4,9% 6,3% 8,0%
9 Navios Ro - Ro 3 81.756 65.404 1,2% 1,0% 1,5%

10 Navios Transportadores de Carros 8 452.800 292.550 3,3% 5,5% 6,6%
Total Grupo 2 89 1.864.070 1.463.366 36,5% 22,8% 33,2%

11 Navios Transportadores de Gás LPG 3 85.270 72.929 1,2% 1,0% 1,7%
12 Navios Transportadores de Gás LNG 2 213.300 159.975 0,8% 2,6% 3,6%
13 Ferries 3 36.944 36.167 1,2% 0,5% 0,8%
14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros 1 270 1.080 0,4% 0,0% 0,0%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 12 16.155 35.109 4,9% 0,2% 0,8%

Total Grupo 3 21 351.939 305.260 8,6% 4,3% 6,9%
TOTAL 244 8.179.675 4.412.400 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval no Japão - Navios Construídos  (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD

 

52%41%

7%

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Japão – Carteira de Encomendas em Junho de 2005 
em % CGT (por tipo OECD) 
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China 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO) 6 544.418 177.924 1,0% 11,5% 5,2%
4 Navios Graneleiros 223 1.609.306 872.994 37,2% 33,9% 25,7%
5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 229 2.153.724 1.050.918 38,2% 45,3% 30,9%
3 Navios Tanque Produto 42 600.145 481.213 7,0% 12,6% 14,2%
6 Navios de Carga Geral 15 107.194 117.064 2,5% 2,3% 3,4%
7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 105 1.764.555 1.409.860 17,5% 37,2% 41,5%
9 Navios Ro - Ro 7 41.139 41.096 1,2% 0,9% 1,2%

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 169 2.513.033 2.049.233 28,2% 52,9% 60,3%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro 11 4.978 24.028 1,8% 0,1% 0,7%
15 Navios Pesqueiros 122 28.123 111.413 20,4% 0,6% 3,3%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 68 49.360 164.106 11,4% 1,0% 4,8%

Total Grupo 3 201 82.461 299.547 33,6% 1,7% 8,8%
TOTAL 599 4.749.218 3.399.698 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na China - Novos Contratos (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples) 2 1.536 2.611 0,2% 0,0% 0,0%
2 Petroleiros (casco duplo - IMO) 37 3.292.319 1.149.547 3,0% 14,7% 8,1%
4 Navios Graneleiros 338 7.250.347 3.357.646 27,5% 32,5% 23,6%
5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 377 10.544.202 4.509.804 30,6% 47,2% 31,7%
3 Navios Tanque Produto 179 4.609.187 3.261.999 14,5% 20,6% 22,9%
6 Navios de Carga Geral 50 418.469 444.827 4,1% 1,9% 3,1%
7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 281 5.890.437 4.473.316 22,8% 26,4% 31,5%
9 Navios Ro - Ro 10 53.423 54.529 0,8% 0,2% 0,4%

10 Navios Transportadores de Carros 9 215.510 140.082 0,7% 1,0% 1,0%
Total Grupo 2 529 11.187.026 8.374.753 43,0% 50,1% 58,9%

11 Navios Transportadores de Gás LPG 2 28.900 33.235 0,2% 0,1% 0,2%
12 Navios Transportadores de Gás LNG 2 196.000 343.000 0,2% 0,9% 2,4%
13 Ferries 6 95.127 99.196 0,5% 0,4% 0,7%
14 Navios de Cruzeiro 16 5.874 32.044 1,3% 0,0% 0,2%
15 Navios Pesqueiros 110 25.326 100.225 8,9% 0,1% 0,7%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 189 239.443 722.515 15,4% 1,1% 5,1%

Total Grupo 3 325 590.670 1.330.215 26,4% 2,6% 9,4%
TOTAL 1.231 22.321.898 14.214.772 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na China - Carteira de Encomendas em Jun 2005

Tipo OECD
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China (continuação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO) 11 652.255 268.885 2,3% 17,6% 10,4%
4 Navios Graneleiros 211 1.782.961 967.031 44,2% 48,0% 37,4%
5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 222 2.435.216 1.235.916 46,5% 65,6% 47,8%
3 Navios Tanque Produto 23 618.037 418.481 4,8% 16,6% 16,2%
6 Navios de Carga Geral 11 39.793 50.426 2,3% 1,1% 2,0%
7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 49 431.899 400.574 10,3% 11,6% 15,5%
9 Navios Ro - Ro 3 8.903 13.355 0,6% 0,2% 0,5%

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 86 1.098.632 882.836 18,0% 29,6% 34,2%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries 2 17.814 22.482 0,4% 0,5% 0,9%
14 Navios de Cruzeiro 12 5.837 29.182 2,5% 0,2% 1,1%
15 Navios Pesqueiros 83 22.443 89.772 17,4% 0,6% 3,5%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 72 133.345 322.997 15,1% 3,6% 12,5%

Total Grupo 3 169 179.439 464.433 35,4% 4,8% 18,0%
TOTAL 477 3.713.287 2.583.185 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na China - Navios Construídos  (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD
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59%

9%

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

China – Carteira de Encomendas em Junho de 2005 em % 
CGT (por tipo OECD) 
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Alemanha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1

3 Navios Tanque Produto 6 159.250 127.400 6,3% 9,1% 8,6%
6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 81 1.416.782 1.146.549 84,4% 81,0% 77,0%
9 Navios Ro - Ro 4 74.670 78.404 4,2% 4,3% 5,3%

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 91 1.650.702 1.352.353 94,8% 94,3% 90,8%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro 3 99.000 135.450 3,1% 5,7% 9,1%
15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas 2 400 2.000 2,1% 0,0% 0,1%
Total Grupo 3 5 99.400 137.450 5,2% 5,7% 9,2%

TOTAL 96 1.750.102 1.489.803 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Alemanha - Novos Contratos (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1

3 Navios Tanque Produto 8 202.925 162.340 3,9% 4,9% 4,4%
6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 155 3.126.219 2.456.103 75,2% 75,6% 67,0%
9 Navios Ro - Ro 7 151.940 151.838 3,4% 3,7% 4,1%

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 170 3.481.084 2.770.281 82,5% 84,2% 75,6%
11 Navios Transportadores de Gás LPG 3 28.800 34.200 1,5% 0,7% 0,9%
12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries 3 66.300 59.670 1,5% 1,6% 1,6%
14 Navios de Cruzeiro 23 552.500 782.050 11,2% 13,4% 21,3%
15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas 7 6.974 18.970 3,4% 0,2% 0,5%
Total Grupo 3 36 654.574 894.890 17,5% 15,8% 24,4%

TOTAL 206 4.135.658 3.665.171 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Alemanha - Carteira de Encomendas em Jun 2005

Tipo OECD
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Alemanha (continuação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros 1 17.350 12.145 2,7% 2,7% 2,0%
5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 1 17.350 12.145 2,7% 2,7% 2,0%
3 Navios Tanque Produto 1 22.346 17.877 2,7% 3,4% 3,0%
6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 25 449.928 369.737 67,6% 68,8% 62,2%
9 Navios Ro - Ro 3 77.270 73.434 8,1% 11,8% 12,4%

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 29 549.544 461.048 78,4% 84,0% 77,5%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro 3 85.400 115.550 8,1% 13,1% 19,4%
15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas 4 1.619 5.823 10,8% 0,2% 1,0%
Total Grupo 3 7 87.019 121.373 18,9% 13,3% 20,4%

TOTAL 37 653.913 594.566 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Alemanha - Navios Construídos  (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD

0%

76%

24%

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Alemanha – Carteira de Encomendas em Junho de 2005 em % 
CGT (por tipo OECD) 
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Polônia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1

3 Navios Tanque Produto

6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 4 113.766 86.165 36,4% 92,7% 72,6%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 4 113.766 86.165 36,4% 92,7% 72,6%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries 1 2.380 5.355 9,1% 1,9% 4,5%
14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros 1 2.975 8.925 9,1% 2,4% 7,5%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 5 3.650 18.250 45,5% 3,0% 15,4%

Total Grupo 3 7 9.005 32.530 63,6% 7,3% 27,4%
TOTAL 11 122.771 118.695 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Polônia - Novos Contratos (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1

3 Navios Tanque Produto 4 119.860 95.888 4,4% 4,5% 5,0%
6 Navios de Carga Geral 1 18.500 15.725 1,1% 0,7% 0,8%
7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 51 1.610.842 1.202.377 56,0% 61,1% 62,5%
9 Navios Ro - Ro 6 148.800 119.040 6,6% 5,6% 6,2%

10 Navios Transportadores de Carros 13 617.300 359.115 14,3% 23,4% 18,7%
Total Grupo 2 75 2.515.302 1.792.145 82,4% 95,4% 93,2%

11 Navios Transportadores de Gás LPG 2 99.100 69.370 2,2% 3,8% 3,6%
12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries 3 4.136 10.623 3,3% 0,2% 0,6%
14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros 3 5.657 17.153 3,3% 0,2% 0,9%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 8 11.150 34.150 8,8% 0,4% 1,8%

Total Grupo 3 16 120.043 131.296 17,6% 4,6% 6,8%
TOTAL 91 2.635.345 1.923.441 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Polônia - Carteira de Encomendas em Jun 2005

Tipo OECD
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Polônia (continuação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

93%

7%

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Polônia – Carteira de Encomendas em Junho de 2005 em % 
CGT (por tipo OECD) 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1

3 Navios Tanque Produto 1 29.965 23.972 6,7% 10,6% 11,1%
6 Navios de Carga Geral 2 51.020 40.115 13,3% 18,0% 18,6%
7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 3 75.987 61.625 20,0% 26,8% 28,6%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros 3 116.530 64.092 20,0% 41,0% 29,7%
Total Grupo 2 9 273.502 189.804 60,0% 96,3% 88,0%

11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries 3 5.802 11.160 20,0% 2,0% 5,2%
14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros 1 170 680 6,7% 0,1% 0,3%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 2 4.400 14.080 13,3% 1,5% 6,5%

Total Grupo 3 6 10.372 25.920 40,0% 3,7% 12,0%
TOTAL 15 283.874 215.724 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Polônia - Navios Construídos  (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD
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Taiwan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros 1 5.600 6.160 4,8% 0,7% 1,2%
5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 1 5.600 6.160 4,8% 0,7% 1,2%
3 Navios Tanque Produto

6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 16 769.000 515.600 76,2% 98,9% 96,8%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 16 769.000 515.600 76,2% 98,9% 96,8%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros 4 3.260 10.840 19,0% 0,4% 2,0%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas

Total Grupo 3 4 3.260 10.840 19,0% 0,4% 2,0%
TOTAL 21 777.860 532.600 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval em Taiwan - Novos Contratos (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros 7 544.200 194.200 10,8% 21,0% 12,1%
5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 7 544.200 194.200 10,8% 21,0% 12,1%
3 Navios Tanque Produto

6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 51 2.036.800 1.378.570 78,5% 78,5% 85,8%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 51 2.036.800 1.378.570 78,5% 78,5% 85,8%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros 6 8.160 25.540 9,2% 0,3% 1,6%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 1 4.500 9.000 1,5% 0,2% 0,6%

Total Grupo 3 7 12.660 34.540 10,8% 0,5% 2,1%
TOTAL 65 2.593.660 1.607.310 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval em Taiwan - Carteira de Encomendas em Jun 2005

Tipo OECD
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Taiwan (continuação) 
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Grupo 1
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Taiwan – Carteira de Encomendas em Junho de 2005 em % 
CGT (por tipo OECD) 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1

3 Navios Tanque Produto

6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 7 260.200 180.530 50,0% 98,3% 91,4%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 7 260.200 180.530 50,0% 98,3% 91,4%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro 1 411 2.466 7,1% 0,2% 1,2%
15 Navios Pesqueiros 4 3.300 11.000 28,6% 1,2% 5,6%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 2 706 3.530 14,3% 0,3% 1,8%

Total Grupo 3 7 4.417 16.996 50,0% 1,7% 8,6%
TOTAL 14 264.617 197.526 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval em Taiwan - Navios Construídos  (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD
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Croácia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1

3 Navios Tanque Produto

6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres

9 Navios Ro - Ro 3 167.100 116.970 42,9% 50,8% 52,6%
10 Navios Transportadores de Carros 4 162.000 105.300 57,1% 49,2% 47,4%

Total Grupo 2 7 329.100 222.270 100,0% 100,0% 100,0%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas

Total Grupo 3

TOTAL 7 329.100 222.270 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Croácia - Novos Contratos (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO) 1 84.315 29.510 1,5% 4,2% 2,1%
4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 1 84.315 29.510 1,5% 4,2% 2,1%
3 Navios Tanque Produto 43 1.180.859 824.430 63,2% 58,4% 59,9%
6 Navios de Carga Geral 2 2.466 4.562 2,9% 0,1% 0,3%
7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres

9 Navios Ro - Ro 7 206.220 158.046 10,3% 10,2% 11,5%
10 Navios Transportadores de Carros 13 547.120 355.628 19,1% 27,0% 25,8%

Total Grupo 2 65 1.936.665 1.342.666 95,6% 95,7% 97,5%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries 2 1.845 4.523 2,9% 0,1% 0,3%
14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas

Total Grupo 3 2 1.845 4.523 2,9% 0,1% 0,3%
TOTAL 68 2.022.825 1.376.699 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Croácia - Carteira de Encomendas em Jun 2005

Tipo OECD
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Croácia (continuação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO) 1 84.315 29.510 12,5% 29,9% 16,9%
4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 1 84.315 29.510 12,5% 29,9% 16,9%
3 Navios Tanque Produto 6 196.752 142.531 75,0% 69,7% 81,4%
6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres

9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 6 196.752 142.531 75,0% 69,7% 81,4%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries 1 1.350 3.038 12,5% 0,5% 1,7%
14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas

Total Grupo 3 1 1.350 3.038 12,5% 0,5% 1,7%
TOTAL 8 282.417 175.079 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Croácia - Navios Construídos  (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD

2%

98%

0%

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Croácia – Carteira de Encomendas em Junho de 2005 em % 
CGT (por tipo OECD) 
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Itália 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1

3 Navios Tanque Produto 29 150.900 205.287 37,2% 9,2% 10,9%
6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres

9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 29 150.900 205.287 37,2% 9,2% 10,9%
11 Navios Transportadores de Gás LPG 4 22.900 40.106 5,1% 1,4% 2,1%
12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries 23 622.600 570.975 29,5% 38,1% 30,2%
14 Navios de Cruzeiro 17 832.360 1.060.171 21,8% 51,0% 56,1%
15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas 5 3.380 13.930 6,4% 0,2% 0,7%
Total Grupo 3 49 1.481.240 1.685.182 62,8% 90,8% 89,1%

TOTAL 78 1.632.140 1.890.469 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Itália - Carteira de Encomendas em Jun 2005

Tipo OECD

 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1

3 Navios Tanque Produto 11 56.500 79.400 55,0% 17,9% 24,3%
6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres

9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 11 56.500 79.400 55,0% 17,9% 24,3%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries 8 248.000 223.200 40,0% 78,4% 68,3%
14 Navios de Cruzeiro 1 12.000 24.000 5,0% 3,8% 7,3%
15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas

Total Grupo 3 9 260.000 247.200 45,0% 82,1% 75,7%
TOTAL 20 316.500 326.600 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Itália - Novos Contratos (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD
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Itália (continuação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 11%

89%

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Itália – Carteira de Encomendas em Junho de 2005 em % CGT 
(por tipo OECD) 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1

3 Navios Tanque Produto

6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres

9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2

11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries 3 71.000 63.900 50,0% 46,2% 37,5%
14 Navios de Cruzeiro 3 82.644 106.364 50,0% 53,8% 62,5%
15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas

Total Grupo 3 6 153.644 170.264 100,0% 100,0% 100,0%
TOTAL 6 153.644 170.264 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Itália - Navios Construídos  (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD
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Romênia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO) 3 15.285 31.785 37,5% 6,1% 16,2%
4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 3 15.285 31.785 37,5% 6,1% 16,2%
3 Navios Tanque Produto

6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 4 229.800 154.180 50,0% 91,9% 78,5%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

4 229.800 154.180 50,0% 91,9% 78,5%
11 Navios Transportadores de Gás LPG 1 5.000 10.560 12,5% 2,0% 5,4%
12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas

Total Grupo 3 1 5.000 10.560 12,5% 2,0% 5,4%
TOTAL 8 250.085 196.525 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Romênia - Novos Contratos (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD

 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO) 11 117.009 154.825 28,2% 14,9% 20,8%
4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 11 117.009 154.825 28,2% 14,9% 20,8%
3 Navios Tanque Produto 3 77.442 88.800 7,7% 9,9% 11,9%
6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 22 574.830 469.670 56,4% 73,3% 63,0%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 25 652.272 558.470 64,1% 83,2% 75,0%
11 Navios Transportadores de Gás LPG 3 15.000 31.680 7,7% 1,9% 4,3%
12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas

Total Grupo 3 3 15.000 31.680 7,7% 1,9% 4,3%
TOTAL 39 784.281 744.975 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Romênia - Carteira de Encomendas em Jun 2005

Tipo OECD
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Romênia (continuação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21%

75%

4%

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Romênia – Carteira de Encomendas em Junho de 2005 em % 
CGT (por tipo OECD) 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO) 4 49.692 56.125 50,0% 63,5% 57,1%
4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 4 49.692 56.125 50,0% 63,5% 57,1%
3 Navios Tanque Produto

6 Navios de Carga Geral 1 2.842 7.060 12,5% 3,6% 7,2%
7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 3 25.667 35.055 37,5% 32,8% 35,7%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 4 28.509 42.115 50,0% 36,5% 42,9%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros

16 Navios não detinados ao transporte de cargas

Total Grupo 3

TOTAL 8 78.201 98.240 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Romênia - Navios Construídos  (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD
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Turquia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros 4 11.284 23.760 26,7% 10,0% 15,9%
5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 4 11.284 23.760 26,7% 10,0% 15,9%
3 Navios Tanque Produto 8 100.550 123.047 53,3% 89,4% 82,1%
6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres

9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 8 100.550 123.047 53,3% 89,4% 82,1%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros 2 200 800 13,3% 0,2% 0,5%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 1 451 2.255 6,7% 0,4% 1,5%

Total Grupo 3 3 651 3.055 20,0% 0,6% 2,0%
TOTAL 15 112.485 149.862 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Turquia - Novos Contratos (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros 12 36.751 72.740 9,7% 5,6% 7,0%
5 Navios de Carga Combinada 3 17.883 24.750 2,4% 2,7% 2,4%

Total Grupo 1 15 54.634 97.490 12,1% 8,3% 9,4%
3 Navios Tanque Produto 61 368.702 633.237 49,2% 56,1% 61,3%
6 Navios de Carga Geral 7 70.334 103.725 5,6% 10,7% 10,0%
7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 18 145.740 156.276 14,5% 22,2% 15,1%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 86 584.776 893.238 69,4% 89,1% 86,4%
11 Navios Transportadores de Gás LPG 1 2.050 6.765 0,8% 0,3% 0,7%
12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros 13 13.783 28.766 10,5% 2,1% 2,8%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 9 1.401 7.005 7,3% 0,2% 0,7%

Total Grupo 3 23 17.234 42.536 18,5% 2,6% 4,1%
TOTAL 124 656.644 1.033.264 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Turquia - Carteira de Encomendas em Jun 2005

Tipo OECD
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Turquia (continuação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros 2 3.950 10.680 5,4% 3,9% 4,6%
5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1 2 3.950 10.680 5,4% 3,9% 4,6%
3 Navios Tanque Produto 17 85.672 188.700 45,9% 84,6% 81,7%
6 Navios de Carga Geral 1 1.919 6.195 2,7% 1,9% 2,7%
7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 1 7.850 10.800 2,7% 7,8% 4,7%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 19 95.441 205.695 51,4% 94,3% 89,1%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries

14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros 4 280 1.608 10,8% 0,3% 0,7%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 12 1.561 12.855 32,4% 1,5% 5,6%

Total Grupo 3 16 1.841 14.463 43,2% 1,8% 6,3%
TOTAL 37 101.232 230.838 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Turquia - Navios Construídos  (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD
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Turquia – Carteira de Encomendas em Junho de 2005 em % 
CGT (por tipo OECD) 
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Espanha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1

3 Navios Tanque Produto 5 37.590 49.782 9,8% 12,5% 13,8%
6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 26 154.238 186.942 51,0% 51,4% 51,7%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 31 191.828 236.724 60,8% 63,9% 65,5%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG 1 90.814 68.117 2,0% 30,3% 18,8%
13 Ferries 1 2.999 6.748 2,0% 1,0% 1,9%
14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros 4 4.408 11.032 7,8% 1,5% 3,1%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 14 10.018 39.024 27,5% 3,3% 10,8%

Total Grupo 3 20 108.239 124.921 39,2% 36,1% 34,5%
TOTAL 51 300.067 361.645 100,0% 100,0% 100,0%

Tipo OECD

Indústria Naval na Espanha - Novos Contratos (Jan - Jun 2005)

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1

3 Navios Tanque Produto 9 84.811 94.911 8,7% 18,4% 15,2%
6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres 28 160.238 194.142 26,9% 34,8% 31,1%
9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2 37 245.049 289.053 35,6% 53,2% 46,4%
11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG 1 90.814 68.117 1,0% 19,7% 10,9%
13 Ferries 5 67.385 80.790 4,8% 14,6% 13,0%
14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros 16 14.486 40.935 15,4% 3,1% 6,6%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 45 43.304 144.579 43,3% 9,4% 23,2%

Total Grupo 3 67 215.989 334.421 64,4% 46,8% 53,6%
TOTAL 104 461.038 623.474 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Espanha - Carteira de Encomendas em Jun 2005

Tipo OECD
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Espanha (continuação) 
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Espanha – Carteira de Encomendas em Junho de 2005 em % 
CGT (por tipo OECD) 

No. GT CGT No. GT CGT

1 Petroleiros (casco simples)

2 Petroleiros (casco duplo - IMO)

4 Navios Graneleiros

5 Navios de Carga Combinada

Total Grupo 1

3 Navios Tanque Produto

6 Navios de Carga Geral

7 Navios Refrigerados

8 Navios Porta Cotêineres

9 Navios Ro - Ro

10 Navios Transportadores de Carros

Total Grupo 2

11 Navios Transportadores de Gás LPG

12 Navios Transportadores de Gás LNG

13 Ferries 2 50.676 49.944 11,8% 89,5% 63,9%
14 Navios de Cruzeiro

15 Navios Pesqueiros 4 1.348 5.392 23,5% 2,4% 6,9%
16 Navios não detinados ao transporte de cargas 11 4.568 22.840 64,7% 8,1% 29,2%

Total Grupo 3 17 56.592 78.176 100,0% 100,0% 100,0%
TOTAL 17 56.592 78.176 100,0% 100,0% 100,0%

Indústria Naval na Espanha - Navios Construídos  (Jan - Jun 2005)

Tipo OECD
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Dados Agregados por País 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Países GT CGT CGT/GT
Coréia 11.832.775 7.204.627 0,61
China 4.749.218 3.399.697 0,72
Japão 6.719.510 3.718.138 0,55
Alemanha 1.777.702 1.521.543 0,86
Polônia 122.771 118.695 0,97
Itália 316.500 326.600 1,03
Taiwan 777.860 532.600 0,68
Croácia 329.100 222.270 0,68
Turquia 112.485 149.862 1,33
Romênia 250.085 196.525 0,79
Espanha 300.067 361.645 1,21

Novos Contratos
(Jan - Jun 2005)

Países GT CGT CGT/GT
Coréia 57.357.107 35.274.865 0,62
China 22.321.898 14.214.771 0,64
Japão 22.925.358 12.593.227 0,55
Alemanha 4.135.658 3.665.171 0,89
Polônia 2.635.345 1.923.441 0,73
Itália 1.632.140 1.890.469 1,16
Taiwan 2.593.660 1.607.310 0,62
Croácia 2.022.825 1.376.699 0,68
Turquia 656.644 1.033.264 1,57
Romênia 784.281 744.975 0,95
Espanha 461.038 623.474 1,35

Carteira de Encomendas
(Jun 2005)
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Países No. GT CGT CGT/GT
Coréia 143 8.682.884 4.717.124 0,54
China 477 3.713.287 2.583.184 0,70
Japão 244 8.179.675 4.412.400 0,54
Alemanha 37 653.913 594.566 0,91
Polônia 15 283.874 215.724 0,76
Itália 6 153.644 170.264 1,11
Taiwan 14 264.617 197.526 0,75
Croácia 8 282.417 175.079 0,62
Turquia 37 101.232 230.838 2,28
Romênia 8 78.201 98.240 1,26
Espanha 17 56.592 78.176 1,38

Navios Construídos
(Jan - Jun 2005)
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Apêndice D 
 

Evolução da Carteira de Encomendas dos Principais Construtores Navais 
 

 

Ano¹ DWT
(Milhões)

CGT
(Milhões) CGT/DWT Nº Navios DWT/Navio CGT/Navio GT

(Milhões)
CGT

(Milhões) CGT/GT

1996 23,00 7,50 0,33 293 78.498 25.597
1997 31,11 9,20 0,30 313 99.393 29.393 18,26 9,32 0,51
1998 33,95 10,40 0,31 319 106.426 32.602 19,06 10,02 0,53
1999 36,75 11,70 0,32 365 100.685 32.055 23,84 11,90 0,50
2000 50,44 16,10 0,32 513 98.324 31.384 30,83 15,49 0,50
2001 46,77 16,10 0,34 480 97.438 33.542 29,80 15,72 0,53
2002 45,67 16,50 0,36 488 93.586 33.811 29,80 18,33 0,62
2003 66,07 27,10 0,41 785 84.166 34.522 43,87 25,41 0,58
2004 76,35 34,70 0,45 1006 75.895 34.493 54,36 32,88 0,60
2005 78,30 38,50 0,49 1137 68.865 33.861 57,36 35,27 0,62

1-Os dados são referentes à situação da carteira ao fim de cada ano, exceto em 2005 que se referem à situação ao fim do mês de julho.

Evolução da Carteira de Encomendas  da Indústria Naval na Coréia do Sul

Clarkson Research Service
(http://www.clarkson.net)

OECD
(http://www.oecd.org)

Ano¹ DWT
(Milhões)

CGT
(Milhões) CGT/DWT Nº Navios DWT/Navio CGT/Navio GT

(Milhões)
CGT

(Milhões) CGT/GT

1996 28,79 11,60 0,40 625 46.064,0 18.560,0
1997 36,22 13,10 0,36 680 53.264,7 19.264,7 18,40 10,61 0,58
1998 36,50 11,40 0,31 549 66.484,5 20.765,0 18,33 9,58 0,52
1999 34,49 10,90 0,32 514 67.101,2 21.206,2 17,10 8,66 0,51
2000 38,21 12,20 0,32 549 69.599,3 22.222,2 15,67 8,22 0,52
2001 38,99 12,60 0,32 540 72.203,7 23.333,3 18,09 9,94 0,55
2002 42,40 14,10 0,33 625 67.840,0 22.560,0 14,89 9,09 0,61
2003 67,77 21,50 0,32 962 70.447,0 22.349,3 19,56 10,92 0,56
2004 83,44 26,00 0,31 1121 74.433,5 23.193,6 24,20 13,19 0,55
2005 76,34 24,70 0,32 1071 71.279,2 23.062,6 22,93 12,59 0,55

1-Os dados são referentes à situação da carteira ao fim de cada ano, exceto em 2005 que se referem à situação ao fim do mês de julho.

Evolução da Carteira de Encomendas  da Indústria Naval no Japão

Clarkson Research Service
(http://www.clarkson.net)

OECD
(http://www.oecd.org)
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Ano¹ DWT
(Milhões)

CGT
(Milhões) CGT/DWT Nº Navios DWT/Navio CGT/Navio GT

(Milhões)
CGT

(Milhões) CGT/GT

1996 5,75 2,70 0,47 260 22.115,4 10.384,6
1997 5,21 2,60 0,50 236 22.076,3 11.016,9 3,14 2,39 0,76
1998 4,04 2,20 0,54 195 20.717,9 11.282,1 0,00 0,00
1999 7,76 3,30 0,43 223 34.798,2 14.798,2 0,00 0,00
2000 9,48 4,20 0,44 260 36.461,5 16.153,8 0,00 0,00
2001 11,40 5,00 0,44 319 35.736,7 15.674,0 7,45 5,42 0,73
2002 13,56 5,80 0,43 333 40.720,7 17.417,4 8,50 5,86 0,69
2003 25,74 9,10 0,35 341 75.483,9 26.686,2 15,75 9,88 0,63
2004 35,54 12,70 0,36 762 46.640,4 16.666,7 21,46 13,52 0,63
2005 45,77 16,80 0,37 1019 44.916,6 16.486,8 22,32 14,21 0,64

1-Os dados são referentes à situação da carteira ao fim de cada ano, exceto em 2005 que se referem à situação ao fim do mês de julho.

Clarkson Research Service
(http://www.clarkson.net)

OECD
(http://www.oecd.org)

Evolução da Carteira de Encomendas  da Indústria Naval na China

 

Ano¹ DWT
(Milhões)

CGT
(Milhões) CGT/DWT Nº Navios DWT/Navio CGT/Navio GT

(Milhões)
CGT

(Milhões) CGT/GT

1996 2,08 1,90 0,91 120 17.333,3 15.833,3
1997 1,66 1,60 0,96 99 16.767,7 16.161,6 1,99 2,06 1,03
1998 1,46 1,90 1,30 89 16.404,5 21.348,3 2,36 2,51 1,06
1999 1,27 2,10 1,65 78 16.282,1 26.923,1 2,41 2,74 1,14
2000 1,98 2,60 1,31 105 18.857,1 24.761,9 3,76 3,67 0,98
2001 1,98 2,20 1,11 104 19.038,5 21.153,8 2,70 2,65 0,98
2002 1,43 1,50 1,05 80 17.875,0 18.750,0 1,94 1,91 0,99
2003 2,41 2,10 0,87 106 22.735,8 19.811,3 2,57 2,32 0,90
2004 2,85 2,50 0,88 126 22.619,0 19.841,3 3,02 2,77 0,92
2005 4,42 3,90 0,88 214 20.654,2 18.224,3 4,14 5,67 1,37

1-Os dados são referentes à situação da carteira ao fim de cada ano, exceto em 2005 que se referem à situação ao fim do mês de julho.

Evolução da Carteira de Encomendas  da Indústria Naval na Alemanha

Clarkson Research Service
(http://www.clarkson.net)

OECD
(http://www.oecd.org)

 

Ano¹ DWT
(Milhões)

CGT
(Milhões) CGT/DWT Nº Navios DWT/Navio CGT/Navio GT

(Milhões)
CGT

(Milhões) CGT/GT

1996 0,97 1,90 1,96 69 14.058,0 27.536,2
1997 0,92 2,20 2,39 77 11.948,1 28.571,4 2,79 3,04 1,09
1998 0,83 2,10 2,53 72 11.527,8 29.166,7 2,55 2,76 1,08
1999 0,47 1,90 4,04 45 10.444,4 42.222,2 1,72 1,89 1,10
2000 0,50 2,50 5,00 49 10.204,1 51.020,4 4,27 4,93 1,16
2001 0,46 2,10 4,57 44 10.454,5 47.727,3 3,62 4,19 1,16
2002 0,43 1,80 4,19 43 10.000,0 41.860,5 3,01 3,54 1,17
2003 0,25 1,40 5,60 40 6.250,0 35.000,0 0,81 0,94 1,17
2004 0,21 1,70 8,10 32 6.562,5 53.125,0 1,49 1,75 1,18
2005 0,34 2,50 7,35 54 6.296,3 46.296,3 1,63 1,89 1,16

1-Os dados são referentes à situação da carteira ao fim de cada ano, exceto em 2005 que se referem à situação ao fim do mês de julho.

Clarkson Research Service
(http://www.clarkson.net)

OECD
(http://www.oecd.org)

Evolução da Carteira de Encomendas  da Indústria Naval na Itália
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Ano¹ DWT
(Milhões)

CGT
(Milhões) CGT/DWT Nº Navios DWT/Navio CGT/Navio GT

(Milhões)
CGT

(Milhões) CGT/GT

1996 0,76 0,60 0,79 53 14.339,6 11.320,8
1997 1,24 0,90 0,73 70 17.714,3 12.857,1 1,34 1,21 0,90
1998 1,03 0,80 0,78 45 22.888,9 17.777,8 1,06 0,98 0,93
1999 0,47 0,50 1,06 36 13.055,6 13.888,9 0,72 0,74 1,03
2000 0,41 0,50 1,22 38 10.789,5 13.157,9 0,70 0,73 1,05
2001 0,77 0,80 1,04 41 18.780,5 19.512,2 0,78 0,80 1,03
2002 0,81 0,80 0,99 55 14.727,3 14.545,5 0,77 0,78 1,02
2003 0,39 0,40 1,03 34 11.470,6 11.764,7 0,46 0,47 1,01
2004 0,16 0,30 1,88 24 6.666,7 12.500,0 0,22 0,34 1,56
2005 0,45 0,50 1,11 60 7.500,0 8.333,3 0,46 0,62 1,35

1-Os dados são referentes à situação da carteira ao fim de cada ano, exceto em 2005 que se referem à situação ao fim do mês de julho.

Clarkson Research Service
(http://www.clarkson.net)

OECD
(http://www.oecd.org)

Evolução da Carteira de Encomendas  da Indústria Naval na Espanha

 

Ano¹ DWT
(Milhões)

CGT
(Milhões) CGT/DWT Nº Navios DWT/Navio CGT/Navio GT

(Milhões)
CGT

(Milhões) CGT/GT

1996 2,01 1,10 0,55 77 26.103,9 14.285,7
1997 1,69 0,90 0,53 63 26.825,4 14.285,7 1,31 0,97 0,74
1998 1,42 0,90 0,63 59 24.067,8 15.254,2 1,01 0,77 0,76
1999 1,41 1,00 0,71 60 23.500,0 16.666,7 1,33 1,08 0,82
2000 2,53 1,60 0,63 85 29.764,7 18.823,5 2,68 2,04 0,76
2001 1,86 1,20 0,65 57 32.631,6 21.052,6 2,51 1,91 0,76
2002 1,45 0,90 0,62 38 38.157,9 23.684,2 1,74 1,23 0,71
2003 2,02 1,40 0,69 60 33.666,7 23.333,3 2,33 1,63 0,70
2004 2,46 1,90 0,77 81 30.370,4 23.456,8 2,87 2,11 0,74
2005 2,18 1,60 0,73 78 27.948,7 20.512,8 2,64 1,92 0,73

1-Os dados são referentes à situação da carteira ao fim de cada ano, exceto em 2005 que se referem à situação ao fim do mês de julho.

Evolução da Carteira de Encomendas  da Indústria Naval na Polônia

Clarkson Research Service
(http://www.clarkson.net)

OECD
(http://www.oecd.org)

 

Ano¹ DWT
(Milhões)

CGT
(Milhões) CGT/DWT Nº Navios DWT/Navio CGT/Navio GT

(Milhões)
CGT

(Milhões) CGT/GT

1996 0,97 0,50 0,52 27 35.925,9 18.518,5
1997 1,29 0,70 0,54 36 35.833,3 19.444,4 0,94 0,71 0,76
1998 0,95 0,50 0,53 29 32.758,6 17.241,4 0,78 0,55 0,71
1999 0,78 0,40 0,51 24 32.500,0 16.666,7 0,67 0,48 0,71
2000 1,59 0,70 0,44 36 44.166,7 19.444,4 0,92 0,67 0,73
2001 2,31 1,00 0,43 48 48.125,0 20.833,3 1,54 1,06 0,69
2002 1,96 0,80 0,41 39 50.256,4 20.512,8 1,26 0,86 0,68
2003 2,53 1,10 0,43 54 46.851,9 20.370,4 1,49 1,04 0,70
2004 3,37 1,40 0,42 73 46.164,4 19.178,1 1,98 1,33 0,67
2005 2,85 1,30 0,46 69 41.304,3 18.840,6 2,02 1,38 0,68

1-Os dados são referentes à situação da carteira ao fim de cada ano, exceto em 2005 que se referem à situação ao fim do mês de julho.

Clarkson Research Service
(http://www.clarkson.net)

OECD
(http://www.oecd.org)

Evolução da Carteira de Encomendas  da Indústria Naval na Croácia
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Ano¹ DWT
(Milhões)

CGT
(Milhões) CGT/DWT Nº Navios DWT/Navio CGT/Navio GT

(Milhões)
CGT

(Milhões) CGT/GT

1996 1,07 0,70 0,65 30 35.666,7 23.333,3
1997 0,94 0,60 0,64 24 39.166,7 25.000,0 1,03 0,77 0,74
1998 0,80 0,50 0,63 19 42.105,3 26.315,8 0,90 0,68 0,75
1999 0,91 0,50 0,55 12 75.833,3 41.666,7 0,72 0,52 0,72
2000 0,49 0,30 0,61 11 44.545,5 27.272,7
2001 1,15 0,70 0,61 15 76.666,7 46.666,7
2002 0,66 0,40 0,61 7 94.285,7 57.142,9
2003 1,17 0,60 0,51 19 61.578,9 31.578,9 0,40 0,28 0,70
2004 1,82 1,10 0,60 16 113.750,0 68.750,0
2005 1,98 1,20 0,61 16 123.750,0 75.000,0

1-Os dados são referentes à situação da carteira ao fim de cada ano, exceto em 2005 que se referem à situação ao fim do mês de julho.

Clarkson Research Service
(http://www.clarkson.net)

OECD
(http://www.oecd.org)

Evolução da Carteira de Encomendas  da Indústria Naval na Dinamarca
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Apêndice E 
 

Evolução da Frota Mundial em TPB 
 
 

Evolução da Frota Mundial Milhões de TPB
Total Multi- Carga Transp. Total Total

Ano Granel Todos Espec. Comb Bulk Contêineres Pripósito Refrig Geral Carros Ro-Ro C. Geral LPG LNG Geral
1982 158,2 324,2 8,6 45,2 527,7 12,3 10,8 6,0 51,0 2,4 4,6 87,2 5,9 3,4 624,1
1983 171,8 304,8 9,2 43,1 519,7 13,3 11,7 6,2 46,8 2,7 4,9 85,5 6,2 3,6 615,0
1984 180,9 285,4 9,5 39,8 506,1 15,0 12,9 6,5 38,4 3,0 5,3 81,1 6,1 3,7 597,0
1985 191,9 268,1 9,6 37,8 497,8 17,0 13,9 6,7 34,2 3,2 5,8 80,8 6,1 3,8 588,5
1986 196,9 245,0 10,2 34,6 476,6 19,1 15,0 6,6 30,2 3,7 6,2 80,8 6,0 3,7 567,1
1987 196,2 241,1 10,1 32,7 470,0 21,3 15,6 6,9 29,3 3,7 6,2 83,0 6,2 3,7 562,9
1988 195,6 240,0 10,1 32,7 468,3 22,8 16,0 6,9 28,3 3,9 6,4 84,3 6,2 3,6 562,4
1989 197,4 244,7 10,1 32,3 474,4 24,7 16,4 7,2 27,9 4,0 6,5 86,7 6,4 3,8 571,3
1990 203,2 252,8 10,1 32,2 488,2 26,3 16,8 7,4 27,0 4,0 6,6 88,1 6,9 3,9 587,1
1991 210,9 259,2 10,4 31,2 501,3 28,3 17,2 7,8 25,9 4,1 6,7 90,1 7,6 4,0 603,0
1992 214,3 266,6 10,7 32,3 513,2 30,7 17,7 8,1 24,5 4,1 6,8 92,0 8,3 4,1 617,5
1993 214,5 272,2 11,6 32,1 518,8 33,2 18,2 8,4 23,1 4,2 7,0 94,2 8,7 4,3 626,0
1994 218,9 277,8 11,7 30,2 527,0 36,0 18,5 8,7 21,1 4,3 7,1 95,7 8,8 4,9 636,4
1995 227,6 274,2 12,0 26,5 528,3 40,0 18,1 8,6 18,3 4,4 7,1 96,5 9,1 5,2 639,2
1996 243,1 274,3 12,4 22,4 539,9 44,9 20,0 8,3 23,4 4,5 7,8 108,9 9,2 5,6 663,5
1997 253,2 278,3 15,0 19,7 551,2 50,0 20,4 8,1 21,8 4,6 8,0 113,0 9,5 6,0 679,7
1998 264,2 280,2 16,4 17,9 562,3 56,5 20,6 8,2 19,5 4,8 8,0 117,6 9,8 6,4 696,1
1999 263,5 285,7 18,2 15,9 565,1 62,2 21,1 8,2 17,7 5,3 8,1 122,6 10,0 6,6 704,3
2000 266,7 288,9 20,2 15,2 570,8 64,7 21,3 8,0 16,3 5,8 8,4 124,6 10,2 7,1 712,6
2001 274,7 296,5 22,1 14,5 585,7 70,2 21,6 7,9 14,9 6,3 8,6 129,5 10,6 8,0 733,8
2002 286,6 292,0 23,7 13,4 591,7 77,7 21,5 7,8 13,4 6,5 8,7 135,5 11,0 8,0 746,3
2003 294,7 296,3 25,7 12,0 603,0 84,7 21,5 7,7 12,3 6,6 8,9 141,7 10,9 8,8 764,3
2004 302,4 305,7 29,0 11,7 619,7 91,3 21,6 7,6 11,3 6,8 9,0 147,7 11,3 9,9 788,5
2005 322,5 323,5 32,8 10,5 656,5 99,5 22,1 7,4 11,2 7,3 9,1 156,5 11,3 11,5 835,8

Crescimento médio
2005/04 6,7% 5,8% 13,3% -10,1% 5,9% 8,9% 2,5% -2,4% -1,3% 6,1% 0,8% 6,0% 0,1% 16,3% 6,0%
1982-05 3,0% 0,0% 5,7% -5,9% 0,9% 9,1% 3,0% 0,9% -6,1% 4,7% 2,9% 2,5% 2,7% 5,3% 1,2%

Tankers Transp. Gás

Fonte: Platou (2006) 


