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RESUMO
O tema nacionalização se relaciona de maneira estreita com a segurança
de cada país, quando se aplica a materiais de uso das Forças Armadas. O
presente estudo qualitativo abordou a nacionalização de equipamentos comerciais
para navegação marítima, sob o prisma da gestão da cadeia de suprimentos da
Marinha do Brasil, pesquisando, em particular, a logística de abastecimento dos
referidos equipamentos, e o processo de desenvolvimento de fornecedores,
detentores de potencial e interesse para manufaturar equipamentos utilizáveis em
navios de guerra, com alto índice de componentes nacionalizados. As informações
extraídas de entrevistas com elementos da Marinha e de uma empresa
selecionada identificaram expectativas, riscos, requisitos para seleção de
parceiros comerciais e condições básicas para uma empreitada de nacionalização
frutificar, além de possíveis mercados onde os produtos nacionalizados possam
ser comercializados, inclusive em outros países. Os dados coletados e analisados
proporcionaram, também, uma série de pormenores a serem melhorados na
cadeia de suprimentos da Marinha, objetivando otimizar seu sistema de
abastecimento

e

logística.

O

estudo

conclui

com

a

necessidade

de

estabelecimento de políticas públicas integradas, que proporcionem suporte
orçamentário constante e adequado ao reaparelhamento da Marinha, e que
motivem a indústria nacional a realizar parcerias bem sucedidas com as Forças
Armadas, apoiadas pela participação perene do Governo Federal.

Palavras

chave:

Gestão

da

cadeia

Desenvolvimento de fornecedores; Logística.

de

suprimentos;

Nacionalização;
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ABSTRACT
The nationalization issue relates narrowly to the security of every nation,
when applied to the use of military materials. The present qualitative study
addressed the nationalization of commercial equipment for maritime navigation
from the perspective of the supply chain management of the Brazilian Navy,
researching in particular the logistics of supply of the equipments, and the
suppliers development process, with potential technical expertise and interest to
manufacture equipments that can be used by warships, with high percentage of
nationalized components . Information extracted from interviews with members of
Brazilian Navy and a selected company identified expectations, risks, requirements
for selection of business partners and the basic conditions for a fruitful
nationalization enterprise, and possible markets where nationalized products can
be presented, including other countries. The data collected and analyzed, also
provided a number of details to be improved in the Brazilian Navy supply chain, in
order to optimize its supply system and logistics. The study concludes with the
need for establishment of integrated public policies that provide constant and
adequate budgetary support to the modernization of the Navy, and that encourage
Brazilian industry to realize successful partnerships with the armed forces,
supported by the perennial interest of the Federal Government. .

Key Words: Supply chain management; Nationalization ; Suppliers development ;
Logistics
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1. INTRODUÇÃO
1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL
Nas últimas décadas, o Brasil tem regido suas relações internacionais pelos
princípios constitucionais da não intervenção, defesa da paz e solução negociada dos
conflitos. Ainda assim, se o país quiser ocupar o lugar que lhe cabe na geopolítica
mundial, precisará estar preparado para defender-se não somente das agressões, mas
também das ameaças. Nesta direção, destaca-se na Estratégia Nacional de Defesa
(2008, p.11) a seguinte diretriz: “capacitar a indústria nacional de material de defesa
para que conquiste autonomia em tecnologias indispensáveis à defesa”.
No tocante à Marinha do Brasil (MB), a prioridade é assegurar meios para negar
o uso do mar a qualquer concentração de forças inimigas que se aproxime do Brasil
por via marítima, coibir pesca ilegal, contrabando e tráfico de drogas. Impedir o uso do
mar pelo inimigo é pilar da estratégia de defesa marítima do Brasil. Tal prioridade tem
implicações para a reconfiguração das Forças Navais.
A negação do uso do mar, o controle de áreas marítimas, o patrulhamento de
águas interiores e a projeção de poder devem ter por foco, sem hierarquização de
objetivos, as seguintes circunstâncias:
a) defesa pró-ativa das plataformas petrolíferas;
b) defesa pró-ativa das instalações navais e portuárias, dos arquipélagos e
das ilhas oceânicas nas águas jurisdicionais brasileiras;
c) prontidão para responder à qualquer ameaça, por Estado ou por forças não
convencionais ou criminosas, às vias marítimas de comércio; e
d) participação em operações internacionais de paz, fora do território e das
águas jurisdicionais brasileiras, sob a égide das Nações Unidas ou de organismos
multilaterais da região.
A Marinha do Brasil encontra-se desenvolvendo o Sistema de Gerenciamento da
Amazônia Azul (SisGAAz), que, apesar do nome,

abrangerá também as Águas

Jurisdicionais Brasileiras (AJB) e as áreas internacionais de responsabilidade para
Operações de Socorro e Salvamento (SAR – Search and Rescue). A Amazônia Azul
(AAz) é composta pela área da Zona Econômica Exclusiva (ZEE com 3.500.000 km2),
que constitui propriedade exclusiva do país, e pela Plataforma Continental (911.000
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km2), o prolongamento natural da massa terrestre de um país costeiro, que estende a
propriedade pública do país em até 350 milhas marítimas por toda a costa. Essa é uma
imensa área, tão rica quanto a própria Amazônia Verde, totalizando 4.500.000 de km2,
contando, ainda, com o acréscimo de áreas internacionais com responsabilidade
brasileira para operações de Socorro e Salvamento (Search and Rescue - SAR),
acertadas junto a Organização Marítima Internacional

(International Maritime

Organization - IMO), totalizando a extensão de 10.000.000 de km2 (DURING, 2014).
Todos os navios de guerra que participarão do patrulhamento das regiões acima
descritas, incluindo os campos petrolíferos do pré-sal, possuem, dentre outros,
equipamentos comerciais para navegação marítima.
Atualmente, todos os citados equipamentos para navegação, instalados nos
navios de guerra do Brasil são importados. Consequentemente, cada aquisição, seja
de sobressalentes ou de um novo equipamento, é efetuada no exterior, por intermédio
das Comissões Navais do Brasil em Washington e na Europa (CNBW e CNBE). Tais
processos se revestem, não raro, de peculiaridades burocráticas que tornam uma
compra de itens de baixa complexidade tecnológica bastante demorada.
No esforço de reorganizar a indústria nacional de material de defesa, buscar-seão parcerias com a iniciativa privada, com o objetivo de desenvolver a capacitação
tecnológica nacional, de modo a reduzir progressivamente a compra de serviços e de
produtos acabados no exterior.
A independência de fornecimento externo de material bélico é tópico de
fundamental importância para qualquer nação que mantenha Forças Armadas. Em
situações de conflito, tanto interno quanto (e principalmente) externo, a garantia de
apoio logístico ao referido material assegura o funcionamento adequado de sistemas
instalados em navios de guerra como radares de navegação, agulhas giroscópicas,
ecobatímetros, hodômetros e differential global positioning systems (DGPS).
Os rígidos padrões de durabilidade e resistência impostos aos então chamados
“equipamentos militarizados”, destinados à navegação marítima dos navios de guerra,
no início dos anos de 1980, limitaram seu emprego ao mercado do segmento militar,
impedindo que as empresas que desenvolveram alguns produtos para a Marinha
pudessem comercializá-los, desestimulando o prosseguimento daquelas parcerias.

16

Atualmente, o nível de requisitos técnicos para equipamentos de navegação marítima
foi reduzido ao patamar comercial, acompanhando a tendência mundial de dispensar
capacidades de resistência a choque e vibrações, o que possibilita uma nova gama de
consumidores civis para os referidos produtos, além de outras forças estrangeiras que
utilizam sistemas similares (JANE´S YEARBOOKS, 2012).
Os sobressalentes relativos aos equipamentos abordados por este estudo são
empregados em manutenções preventivas e corretivas, destacando-se, portanto, seu
papel fundamental na operação continua e com confiabilidade dos equipamentos
destinados ao auxílio à navegação. Os componentes que porventura não admitem
reparo no país são remetidos ao fabricante, como instância final, podendo retornar em
até 12 ou mais meses, causando inoperância prolongada do equipamento, caso não
haja disponibilidade de itens para pronto uso (commercial off the shelf – COTS) ou a
aquisição de componentes novos seja inviável sob o ponto de vista econômico.
Prosseguindo nessa linha de raciocínio e considerando o fator segurança
nacional, chega-se à conclusão da inadiável necessidade de se desenvolver a indústria
brasileira, em relação à fabricação de equipamentos com o maior índice possível
de nacionalização, objetivando libertar o Brasil da dependência externa de
fornecimento de equipamentos e sobressalentes vitais para a plena operação de seus
navios de guerra, e de se padronizar dentro do maior nível de exequibilidade os
modelos a serem instalados.
Em tentativas pregressas de nacionalização, a MB obteve, por intermédio de
parceria com uma empresa nacional, um modelo de ecobatímetro que operou em
dezenas de navios durante algumas décadas, com desempenho bastante satisfatório,
sendo tal equipamento cópia de um projeto alemão, adaptado para atender aos
requisitos de navegação fluvial e em mar aberto dos navios da Marinha.
Acompanhando aquela experiência, foi desenvolvida, pela mesma empresa, que
atualmente atua em área diversa da produção de sensores para navegação, uma
agulha giroscópica, com confiabilidade operativa no mesmo padrão do citado
ecobatímetro. Tal parceria não prosseguiu devido à não renovação do interesse da MB
em obter mais unidades, causada por indisponibilidade de recursos.
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Há projetos de nacionalização de componentes sendo efetuados pelos Centros
de Pesquisa da MB, o que pode representar um embrião para o auxílio na fabricação
de equipamentos completos no país.
Outro exemplo, de data mais recente, de parcerias bem sucedidas, envolve a
empresa Odebrecht que, além de se encarregar da construção da Base de Submarinos
da Marinha em Itaguaí, participa, por intermédio da subsidiária recém criada Odebrecht
Defesa e Tecnologia, da construção de módulos dos próprios submarinos. Tal
empreitada, embora não relacionada diretamente com a questão de nacionalização,
demonstra a viabilidade de atuação conjunta entre iniciativa privada e Forças Armadas.
Os exemplos descritos demandam uma mudança na abordagem da relação da
MB e seus fornecedores, objetivando otimizar sua gerência da cadeia de suprimentos
(Supply Chain Management - SCM).
Embora pelo acima exposto existam registros de nacionalizações coroadas de
êxito, cumpre ressaltar a ocorrência de experiências que não se materializaram devido
ao caráter temporário que algumas empresas brasileiras tentaram impor a seus
projetos, propondo recuperar seus investimentos quase que imediatamente, e
arbitrando lotes mínimos para fabricação que ultrapassariam de forma inaceitável as
necessidades logísticas da Marinha.
A expectativa inicial de desenvolvimento dos programas de nacionalização é a
manufatura

de

modelos

mais

simples,

que

forneçam

oportunidades

para

aprimoramento tecnológico progressivo, e que possam ser testados com a finalidade
de realimentar os processos de produção, até ser atingido um patamar de qualidade e
relação custo/ benefício compatível com os requisitos do mercado nacional, e,
subsequentemente, de clientes internacionais.
Ainda não foi experimentada pela Marinha a integração interna de suas várias
cadeias de suprimento, devido à ausência de uniformidade de competências,
instalações e missões que cada classe de navios deve desempenhar. Com a
implementação de vários programas de gestão, de acordo com Brasil (EMA-420, 2002),
aguarda-se para breve a interligação mais eficiente do sistema que responde pelo
abastecimento de equipamentos para navegação e respectivos sobressalentes.
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O desenvolvimento de fornecedores nacionais ainda se situa, na Marinha, em
seus estágios iniciais, porquanto a dependência de fabricantes estrangeiros é bastante
desvantajosa,

restringindo-se

o

relacionamento

com

aqueles

fornecedores à

customização eventual de determinado item ou módulo, para atender às demandas
específicas dos navios de guerra.
Dentre outros, o setor de defesa, de acordo com Christopher (2007), apresenta
crescente complexidade de seus produtos, demandando, pois, um alto nível de
compartilhamento de informações com os fornecedores, com as empresas trabalhando
ao lado dos principais parceiros, com o intuito de criar cadeias de suprimentos mais
ágeis em termos de resposta, por intermédio de arranjos de estoques gerenciados
pelos fornecedores. O citado setor prima, também, pelo elevado grau de sigilo que
atribui a determinadas informações, o que torna o compartilhamento de conhecimento
passível de rigorosa análise unilateral.
A literatura específica consagra a aplicação da gestão da cadeia de suprimentos
como ferramenta fundamental para auxiliar na resolução de diversos problemas
inerentes à produção, lucratividade e atendimento às necessidades do cliente,
conforme Shahabuddin (2011). Uma supply chain efetiva é associada a várias
vantagens, como: valor agregado aumentado, lucratividade incrementada, tempos de
ciclos de produção reduzidos e melhores projetos dos produtos (WILLIAM; GERMAIN ;
BIROU, 2007).
As companhias necessitam das capacidades da cadeia de suprimentos e de
recursos para colocar produtos e serviços apropriados no mercado, mais rápido, ao
menor custo possível e com o maior valor agregado (GUNASEKARAN; PATEL;
TIRTIROGLU, 2001).
O presente estudo aborda o desenvolvimento de fornecedores nacionais, que
viabilizem a nacionalização de sistemas de auxílio à navegação marítima, destacando
os

seguintes

equipamentos:

radares

de

navegação,

agulhas

giroscópicas,

ecobatímetros, hodômetros e DGPS.
Pelo acima exposto, conclui-se pela premente necessidade da Marinha em
desenvolver fornecedores, atividade esta que se inclui no escopo da SCM, de acordo
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com Ballou (2006), Bowersox, Closs e Cooper (2007) e Brown et al. (2005);
estabelecendo-se, então, a questão a ser respondida pela presente pesquisa.

1.2 QUESTÃO-PROBLEMA
Como a gestão da cadeia de suprimentos pode auxiliar a Marinha no
desenvolvimento de fabricantes nacionais de equipamentos de navegação marítima,
utilizáveis em navios de guerra?

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo principal
Descrever como a gestão da cadeia de suprimentos pode auxiliar a Marinha no
desenvolvimento de fabricantes nacionais de equipamentos de navegação marítima,
utilizáveis em navios de guerra.

1.3.2 Objetivos intermediários
a)

discutir se uma eventual implementação, pela Marinha, dos princípios

associados à gestão de sua cadeia de suprimentos mitigará os riscos de que os erros
do passado se repitam nos problemas de fornecimento de equipamentos e
sobressalentes; e
b)

inferir se, com a adoção, pela Marinha, de equipamentos comerciais

nacionalizados, o mercado para tais equipamentos teria a possibilidade de ser
estendido ao meio civil, e demais marinhas da América do Sul, ficando a cargo destes
últimos suprir a indústria nacional de encomendas, durante os períodos em que as
aquisições por aquela Força Armada não apresentem volume suficiente para atender
às expectativas de retorno de investimento dos fornecedores.

1.3.3 Objetivos secundários
a)

apresentar os fatores críticos de sucesso para o bom desempenho da

supply chain da Marinha.
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b)

identificar a porcentagem dos atuais fornecedores com interesse e

capacitação para manufaturar equipamentos de navegação marítima; e
c)

avaliar o potencial de marinhas de outros países e usuários civis

utilizarem equipamentos similares aos empregados em navios da Marinha do Brasil,
com vistas a considerá-los como possíveis consumidores dos equipamentos
nacionalizados.

1.4 DELIMITAÇÃO
1.4.1 Geográfica
Empresas fornecedoras de equipamentos para navegação marítima, localizadas
no Rio de Janeiro, e Organizações Militares da Marinha no Rio de Janeiro,
responsáveis pela jurisdição de aquisição e manutenção dos citados equipamentos.

1.4.2 Temporal
Período compreendido entre 2009 e 2014, no qual será avaliada a participação e
desempenho de empresas representantes, bem como fornecedoras de equipamentos,
por meio de coleta de dados.

1.4.3 Teórica
Logística e cadeia de suprimentos, com destaque para o desenvolvimento de
fornecedores e visão relacional.

1.5 RELEVÂNCIA
1.5.1 Para a Marinha
O presente trabalho enumera problemas e sugere possíveis linhas de ação para
minimizá-los, integrando a tendência atual de desenvolvimento da indústria da defesa,
no campo específico de equipamentos para navegação marítima, com vistas à
independência do fornecimento externo.
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1.5.2 Para a academia
O estudo propõe uma contribuição no sentido de aprofundar a abordagem da
logística e gestão da cadeia de suprimentos relativas a navios de guerra, devido à
pouca produção de pesquisas sobre o tema.

1.5.3 Para a sociedade
A importância da nacionalização de equipamentos aplicáveis em navios de
guerra envolve a segurança nacional, com a independência do fornecimento externo
daqueles suprimentos, desenvolvendo a indústria nacional, com geração de empregos
e economia de divisas. A necessidade anual de desembolso para aquisição de radares
de navegação, agulhas giroscópicas, ecobatímetros, hodômetros e DGPS, dependendo
da configuração desejada para os navios, pode ultrapassar a casa de US$
7.700.000.00, incluindo a compra de sobressalentes e serviços de instalação por parte
dos fabricantes estrangeiros. Com a consolidação da nacionalização, os equipamentos
brasileiros podem disputar um mercado na América do Sul que movimenta cifras
anuais na casa de US$ 40.000.000,00.

1.5.4 Para o pesquisador
A escolha pela abordagem do tema nacionalização de equipamentos para
navegação marítima é devida à experiência do autor em lidar com as situações de
abastecimento de sobressalentes e equipamentos, durante 27 anos, em uma
Organização Militar (OM) da Marinha, sendo nos últimos 17, como Gerente TécnicoAdministrativo de mais de 80 navios de superfície, tendo enfrentado as mais variadas
circunstâncias na colaboração do aprestamento desses navios nas áreas de
armamento e equipamentos para a navegação.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
Na visão de Christopher (2007), logística é o processo de gerenciamento
estratégico, pela organização, de compra, transporte e do armazenamento de matériasprimas, componentes e produtos acabados. Essa atividade objetiva maximizar a
lucratividade, por intermédio da entrega de encomendas com o menor custo associado.
Após deflagrada a Segunda Grande Guerra, a logística experimentou grande impulso,
no tocante a evolução e refinamento do posicionamento dos suprimentos necessários
às frentes de combate. (LAMBERT; STOCK ; VANTINE, 1998). Segundo Ballou (2006),
o termo logística aparenta ter sido cunhado pelo setor militar, com diversas vitórias e
derrotas atribuídas ao seu desempenho, especialmente as registradas na Segunda
Guerra

Mundial.

O

autor

prossegue

mencionando

que

bem

anterior

ao

desenvolvimento da logística empresarial, os aliados planejaram e implementaram a
melhor e maior operação logística que o mundo até então testemunhara: a invasão da
Normandia.
O conceito de gestão da cadeia de suprimentos foi apresentado no início da
década de 1980, por consultores empresariais. Tal gerenciamento abrange relações
com fornecedores, intermediários e clientes, com a finalidade de entregar mais valor ao
cliente, com o menor custo, almejando um resultado mais lucrativo para todos os elos
da cadeia de suprimentos (CHRISTOPHER, 2007). De acordo com Chopra e Meindl
(2003), uma cadeia de suprimentos (supply chain) abrange todas as etapas direta ou
indiretamente envolvidas no atendimento a um pedido de um cliente, como
desenvolvimento de novos produtos, marketing, operações, distribuição, finanças e
serviços pós-venda. Ainda segundo esses autores, a cadeia de suprimentos representa
produtos que se deslocam ao longo da seguinte seqüência: fornecedores, fabricantes,
distribuidores, lojistas e clientes, sendo estes a razão primordial da existência da
referida cadeia. Ballou (2006) complementa aquela definição, mencionando que a
cadeia de suprimentos é um grupo de atividades que acontecem várias vezes ao longo
do canal onde matérias-primas são transformadas em produtos acabados, que têm
valor agregado para o consumidor final. Valor, segundo Porter (1989), significa o que
os clientes se dispõem a pagar por algo que uma empresa lhes oferece, demonstrando
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ser uma noção intrinsecamente relacionada a avaliações de utilidade. Ballou (2006)
prossegue aprofundando a classificação, citando dois processos de uma cadeia de
suprimentos: a que responde aos pedidos dos clientes (pull, ou puxada) e a que se
antecipa a tais pedidos (push, ou empurrada). O citado autor traz o conceito de cadeia
de suprimentos estendida, que abrange os componentes do canal de suprimentos além
dos fornecedores e clientes imediatos: fornecedores dos fornecedores (upstream) e
clientes dos clientes (downstream), além da trajetória dos materiais e informações de
realimentação, conforme mostrado pela Figura 1:

Figura 1 - A cadeia de suprimentos estendida

Fonte: Adaptado de Christopher (2007)

Chandra e Kumar (2000) afirmam que a supply chain management (SCM) se
constitui em um modo de incrementar a competitividade, reduzindo incertezas e
fortalecendo o atendimento ao consumidor. Segundo os citados autores, as empresas

24

reconhecem a importância de criar um relacionamento integrado com fornecedores e
clientes.
O Conselho de Profissionais da Gerência da Cadeia de Suprimentos (Council of
Supply Chain Management Professionals – CSCMP, 2003) menciona que a SCM
engloba o planejamento e gerência de todas as atividades envolvidas em obtenção,
produção, conversão e todas as atividades de logística, incluindo coordenação e
colaboração com parceiros, ou seja, integra gerência de suprimento e demanda dentro
e fora das empresas.
A literatura especializada apresenta diversas definições e classificações para a
SCM, o que resulta no conceito de que o termo supply chain management ainda é
vago (MENTZER; DEWITT; KEEBLER et al., 2001) e (ZACHARIA; SANDERS,
FUGATE, 2014).
Segundo Ellram e Cooper (2014), os resultados favoráveis obtidos pelas
empresas e o crescente campo de estudo de SCM nas universidades, com alta
popularidade entre estudantes e empregadores, indicam que a SCM realmente
contribui para o desempenho de uma organização. A partir dos anos de 2000, a SCM
atraiu ainda mais a atenção dos profissionais e estudiosos da área de operações, em
virtude das oportunidades geradas e também pela complexidade que envolve essa
gerência ( FREDERICO; MARTINS, 2014).
A SCM tem por alicerces os princípios de parceria, dos quais Dyer e Singh
(1998) destacaram a existência de recursos estratégicos complementares no parceiro e
intenção e habilidade deste em estabelecer relacionamentos. A supply chain
management também se apóia no desenvolvimento da utilização de conexões entre os
elos da cadeia de suprimentos, com a finalidade de prover informações que
aumentarão a eficiência de todos os seus componentes, acarretando menores custos,
tempos de resposta mais rápidos e melhoria no serviço de atendimento ao cliente
(HELMS; ETKIN; CHAPMAN, 2000). Os referidos autores opinam que as incertezas
internas podem estar com os dias contados, devido à necessidade por informações
poder ser totalmente satisfeita pelos parceiros da cadeia de suprimentos, eliminando,
assim, a necessidade da previsão de demandas. Wu, Chuang e Hsu (2014)
mencionam que a competição migrou de um embate entre empresas para uma disputa
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entre cadeias de suprimentos, que abrange diversos fluxos de trabalho entre parceiros
de negócios.
Uma empresa, ao estabelecer sua estratégia competitiva, define o conjunto de
necessidades do cliente que se propõe a atender, devendo tais necessidades se
encontrarem alinhadas com as estratégias da própria cadeia de suprimentos. Essa
avaliação admite as seguintes etapas básicas, segundo Chopra e Meindl (2003):
a) compreensão do cliente e suas necessidades;
b) percepção da cadeia de suprimentos e para que tarefas ela foi projetada; e
c) realização do alinhamento estratégico, com o intuito de evitar incongruências
entre o que a cadeia produz com sucesso, e as necessidades do cliente a serem
satisfeitas.
Os autores acima citados apresentam como fatores primordiais para o bom
desempenho de uma cadeia de suprimentos o estoque (matéria-prima, produtos semiacabados e produtos prontos), o transporte (movimento de estoque entre dois pontos
da cadeia de suprimentos), as instalações (espaços físicos da cadeia de suprimentos
onde o estoque é armazenado, montado ou fabricado) e a informação (dados ou
análise dos demais componentes da cadeia de suprimentos). Tais fatores, além de
assegurar o bom desempenho, servem como indicadores para mensurar se o
alinhamento estratégico está sendo alcançado ou não. As medidas de desempenho da
supply chain, definidas como métodos para quantificar a eficiência e eficácia de
determinada ação, são ferramentas para se atingir as metas da organização, sendo a
escolha dos métodos de avaliação difícil, em virtude da complexidade dos sistemas
(KURIEN ; QURESHI, 2011).
A integração entre diversas cadeias de suprimentos teve suas dificuldades
parametrizadas por Awad e Nassar (2010); são destacados os principais desafios:
a)

a integração da cadeia só deve ser considerada essencial, se houver

alinhamento com a estratégia da empresa;
b)

a diferença entre os objetivos das supply chains dos parceiros, cada qual

com um conceito próprio de bem atender aos clientes;
c)

diferentes estruturas organizacionais, cadeias de suprimentos e valores

atribuídos aos parceiros;
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d)

flexibilidade de operações;

e)

dificuldades no estabelecimento de padrões, devido a desigualdade de

tamanhos, culturas, estruturas e capacitação de pessoal; e
f)

o impacto da globalização nas decisões de integração.

A globalização possibilitou a integração entre empresas de diversos países, com
diferentes níveis de desenvolvimento econômico e tecnológico, com suas respectivas
oportunidades e barreiras acima descritas, além de peculiaridades culturais,
constitucionais e idiomáticas (BORGES, 2013). Com a atual complexidade dos
mercados globalizados, a necessidade de uma maior adequabilidade, operações com
redução de desperdícios e maior valor oferecido ao cliente, as empresas devem atingir
operações colaborativas, que tenham por base modelos interorganizacionais
(BORGES; VIEIRA, 2014). Os citados autores afirmam que a SCM demanda
operações estratégicas em cenário global e incerto.

Segundo Sanders (2012), as

oportunidades e barreiras devem ser avaliadas e condicionadas às escolhas (tradeoffs) envolvidas, caracterizando a gerência em nível global, atentando aos seguintes
fatores: mercado e competição, custo, infraestrutura, tecnologia, situação político/
econômica e cultura.
Petterson e Segestedt (2013) abordam o conceito de custo da cadeia de
suprimento, definido como sendo todos os seus custos relevantes, nas áreas de
manufatura, administração, armazenagem, distribuição, instalações e capital investido.
Segundo Charan et al. (2008), a medida de desempenho assume papel
fundamental para a eficiência da cadeia de suprimentos, conduzindo a um maior
entendimento dessa cadeia e lhe incrementando o desempenho final. Os referidos
autores complementam suas concepções, afirmando que as empresas não podem
mais ignorar as operações de seus fornecedores e clientes.
Melhorias constantes na supply chain auxiliam a reduzir custos e a aumentar a
competitividade baseada no preço, auxiliando as empresas que operam entre pressões
para aumentar a lucratividade e clientes que demandam preços mais baixos. Diversas
organizações ainda julgam, erroneamente, que seus custos estão restritos aos limites
de suas instalações físicas (PETTERSON ; SEGESTEDT, 2013).
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Miguel e Brito (2009) propõem alguns construtos para a SCM, derivados das
visões baseada em recursos e relacional, encadeadas no trabalho de Dyer e Singh
(1998). Aqueles autores desdobram a visão relacional em uma perspectiva onde, ao
adotarem as práticas de gestão integrada, as empresas aumentam suas vantagens
competitivas, reduzem os custos e melhoram a satisfação dos clientes para todos os
participantes.
Em estudo de caso sobre fatores determinantes para localização de novas
subsidiárias, Da Silva, Villar e Siegler (2013) revelaram que uma grande empresa
multinacional de agronegócios modificou, ao longo dos anos, seus critérios para
instalação de filiais desde aceitação pelo mercado (1930), disponibilidade de recursos
naturais (1940-1950), existência de competências estratégicas (1960-1970), padrões
de eficiência (1980-2000), até um novo paradigma, para a própria empresa, de
desempenho da gerência da cadeia de suprimentos (2000 em diante).
Na literatura de logística e de SCM, o quesito estoque tem sido objeto de
algumas controvérsias, não tendo a literatura especializada uniformizado seus
conceitos. Uma abordagem sobre sua necessidade ou não é fornecida por Ballou
(2006), ao enquadrá-lo como acúmulo de matérias primas, suprimentos, componentes,
materiais em fase de processamento e produtos acabados que surgem em várias
etapas da linha de produção das empresas, em locais como armazéns, chão de
fábrica, pátios, meios de transporte ou em redes de varejo, abrangendo, praticamente,
todos os níveis da cadeia de suprimentos. Brown et al. (2006) descartam o conceito de
estoques como comprar objetos, e sim destacam a sua administração como o núcleo
da prática de manufatura e serviços, sendo um parâmetro essencial para se avaliarem
capacidades. No entanto, Ballou (2006) prossegue resgatando argumentos que
criticam a existência de estoques, em virtude de os mesmos absorverem capital, cujo
emprego seria mais lucrativo na produção. Estoques não agregam qualquer valor para
os produtos, embora armazenem valor; contudo, podem mascarar sérios problemas, a
saber: qualidade, demanda volátil, previsões falhas, fornecedores não confiáveis e
gargalos ou atividades mais lentas na cadeia (CHRISTOPHER, 2007). A Figura 2
exemplifica a situação: a produção ao dispor de um nível de estoques em A, não é
afetada por problemas que não são aparentes para ela, da mesma forma que um navio
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não é ameaçado por obstáculos situados muito abaixo de seu casco. Caso o nível de
estoques (ou da água, na figura abaixo) apresente grande queda, a produção terá que
lidar com uma série de obstáculos agora visíveis e preocupantes, capazes de impedir
ou comprometer uma linha de produção.
Figura 2 - Problemas mascarados pelos estoques

Fonte: Baseada em Christopher (2007).

Por outro lado, o impacto da inexistência de estoque é capaz de originar
prejuízos por vezes irreparáveis na fidelização de clientes, forçando-os a buscar
produtos similares ou empresas alternativas, que atendam suas necessidades
(CHRISTOPHER, 2007).
Em decorrência dos problemas acima descritos, a empresa japonesa Toyota
introduziu uma nova política de lidar com estoques, denominada just in time (JIT), que
se expandiu mundo afora no início da década de 1990, preconizando que, sempre que
exeqüível, nenhuma atividade deve acontecer em um sistema, até que exista uma
necessidade para tal. O JIT exemplifica a noção de cadeia de suprimentos puxada,
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uma vez que a demanda na extremidade do cliente puxa o produto em sua direção
(CHRISTOPHER, 2007 e PIRES, 2009). Essa filosofia nipônica, onde nada é
produzido, montado ou entregue antes da hora, observa uma lógica de reação à
demanda. Seu mecanismo básico é que o trabalho não pode prosseguir até que uma
necessidade seja identificada no estágio ou estação de trabalho seguinte (WANKE,
2003).
Dornier et al. (2010) destacam como característica primordial do JIT a
necessidade de uma cooperação profunda entre cliente e fornecedor, uma vez que os
estoques permanecem em poder dos fornecedores . A coordenação dessas atividades
requer um incremento na frequência das comunicações e ampliação das ligações entre
as organizações. Objetivando minimizar riscos de interdependência funcional, a
escolha de parcerias deve ser balizada com critérios rigorosos, assim como a definição
de procedimentos que regulem esse relacionamento, com a finalidade de limitar
possíveis conflitos.
De acordo com Pires (2009), diversas empresas japonesas desenvolveram e
gerenciaram relações inovadoras com um seleto conjunto de fornecedores,
destacando-se as atividades de subcontratação de serviços e componentes; tal
procedimento teve origem no inconformismo da Toyota em relação à qualidade e
confiabilidade de seus componentes adquiridos.
Alinhando-se à tendência de preservação do meio ambiente e demais conceitos
ecológicos, a SCM interage frequentemente com o conceito de pegada de carbono, ou
seja, a medida do impacto das atividades humanas sobre as emissões de dióxido de
carbono do efeito estufa, e com a crescente pressão das sociedades para uma redução
do consumo dos recursos naturais não renováveis, e diminuição da produção de
resíduos prejudiciais ao meio ambiente. Essa demanda tem levado as organizações a
atribuir alta prioridade aos objetivos 3R: reduzir, reutilizar e reciclar em suas linhas de
produção (CORRÊA ; XAVIER, 2013). Ainda segundo esses

autores, a logística

reversa se reveste de grande importância, pois coleta materiais no sentido contrário ao
da produção, reincluindo-os no processo de fabricação, ou preparando-os para o
descarte, de forma a minimizar a agressão ao meio ambiente. No Brasil, diversos
Estados e Municípios apresentam em suas legislações regulamentos para o
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gerenciamento de resíduos sólidos, porém poucos mencionam a noção de logística
reversa. O presente estudo abordou o referido conceito 3R, em virtude de os
equipamentos para navegação conterem componentes cujo descarte indiscriminado
pode acarretar graves prejuízos ao meio ambiente.

2.1.1 Desenvolvimento de fornecedores
Desenvolver um fornecedor é qualquer atividade que uma empresa cliente
implementa objetivando a melhoria de desempenho ou capacidade do fornecedor no
curto ou longo prazo (HANDFIELD et al., 2000).

Em paralelo, fornecedores são

referenciados por Ballou (2006) como sendo fontes evidentes de redução nos custos,
tendo esse autor listado algumas estratégias para que tal redução seja materializada:
a) renegociar contratos, a fim de reduzir seu valor, ou incorrer em nova licitação;
b) oferecer ajuda na forma de assessoria na reorganização de procedimentos e
métodos, incluindo sugestões a fim de aumentar a produtividade, trabalhando com os
fornecedores para simplificar e baratear a produção;
c) manter a pressão para assegurar a continuidade dos melhoramentos e
estabelecer metas anuais de redução de custos; e
d) reduzir o número de fornecedores e aumentar as compras dos selecionados,
para implementar economia de escala.
Os fornecedores e clientes alinham suas práticas de suprimento, convergindo
para uma estratégia única nas cadeias (MARTINS et al., 2012). Segundo Hakansson e
Snehota (1995), relacionamentos são o produto de um processo de interação, onde
ligações entre parceiros são melhoradas, com o intuito de produzir uma orientação
recíproca e comprometimento.
De acordo com Ramanathan e Gunasekaran (2014), práticas conjuntas tais
como planejamento, tomada de decisões e execução de planos atingem altos níveis de
desempenho nas cadeias de suprimento colaborativas, causando impacto positivo em
toda a rede de cadeias.
A administração de fornecedores, segundo Brown et al. (2006), engloba
terceirizar áreas não essenciais ao negócio. Ao se iniciar a década de 1990, as
exigências impostas pelo mercado apresentaram elevado crescimento e condicionaram
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muitas empresas a se concentrarem em suas atividades principais, ou nas que lhes
proporcionavam maior retorno. Esse procedimento acarretou que parte do conjunto de
produtos e serviços necessários à linha de produção de uma empresa fosse
providenciada por um fornecedor externo, em um relacionamento colaborativo e
interdependente (BROWN et al., 2006). A empresa fornecedora desenvolve e melhora,
em caráter contínuo, a competência e a infra-estrutura para atender a seu cliente, que,
por sua vez, abre mão de possuí-las total ou parcialmente (PIRES, 2009).
A díade fornecedor – cliente é elemento essencial para as atividades de
obtenção, produção e distribuição, segundo Borges e Vieira (2014). O relacionamento
comprador-fornecedor influencia o desenvolvimento tecnológico de mercado, de
logística, e de processos, proporcionando inovações de processos e/ou produtos
(DUANMU; FAI, 2007). A dependência recíproca ultrapassa a área de atividades e
recursos, desaguando na esfera de conhecimento, apresentando-se relevante não
somente o que os parceiros fazem, porém o que eles são capazes de fazer
(REZENDE; LIMA ; VERSIANI, 2012)
No tocante ao quesito compras, Ballou (2006) menciona que essa atividade
engloba a aquisição de matérias-primas, suprimento e componentes para a empresa,
admitindo seleção e qualificação de fornecedores e sua respectiva avaliação.
Bowersox; Closs e Cooper (2008) complementando a abordagem das atividades
de compras, afirmam que essas, quando bem sucedidas, estão na dependência de
localizar ou desenvolver fornecedores, analisar suas habilidades, selecionar e trabalhar
com esses fornecedores, com o propósito de atingir-se a melhoria contínua. Ainda
segundo os referidos autores, desenvolver bons relacionamentos de fornecimento com
empresas que estejam comprometidas com o sucesso da organização compradora,
tem

importância

inestimável

no

desenvolvimento

desses fornecedores.

Essa

perspectiva de compras eficazes é bastante distanciada do objetivo tradicional, qual
seja, manter o foco apenas no preço, procedimento que terminou por originar
relacionamentos antagônicos entre empresas e fornecedores. Christopher (2007)
complementa o raciocínio anterior informando que os primeiros problemas oriundos da
relação baseada em negociação de preço referem-se à qualidade: o fornecedor
concentra-se em minimizar os custos e oferecer tão somente a especificação básica. O
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comprador, por sua vez, arcará com despesas adicionais relativas à inspeção de
suprimentos e retrabalho.
A parceria comprador- fornecedor requer que os participantes desenvolvam um
nível mínimo de confiança, sem o qual a aliança está condenada ao fracasso (LEVI;
KAMINSY ; LEVI, 2003). Christopher (2007) corrobora esse conceito quando expõe a
opinião de que os acordos de parceria e mútua disposição cooperativa são muito mais
eficazes do que o tradicional relacionamento distante e, em diversas situações,
antagônico. Assim, a cadeia de suprimentos transforma-se em um conjunto de
organizações compartilhando dos mesmos objetivos.
Segundo Brown et al. (2006), a cadeia de fornecedores se transmuta em rede de
fornecedores, graças à sua real complexidade, que ultrapassa em muito os antigos
modelos didáticos lineares. Hoje há diversos níveis de fornecedores (upstream), que
garantem o necessário fluxo de materiais e serviços para o cliente principal, conforme
descrito pela Figura 3

Figura 3 - Cadeia de suprimentos linear e rede real de fornecedores

Fonte: Baseada em Brown et al. (2005).
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A figura acima retrata a complexidade encontrada na realidade, dissociada do
modelo acadêmico descrito na configuração linear, bastante simplificada.
Reforçando a gama de motivos para desenvolvimento de fornecedores, Dornier
et al. (2010) acrescentam que, para muitas empresas, a chave para uma
reestruturação coroada de êxito tem sido a concentração em competências básicas ou
atividades estrategicamente importantes e o afastamento das funções não essenciais.
À medida que mais organizações empregam essa filosofia, a natureza da terceirização
tem se transformado radicalmente. A frequência e o volume desse tipo de aliança
aumentaram e seus termos e características amadureceram. Ainda segundo esses
autores, a terceirização transformou-se em atividade estrategicamente importante para
diversas empresas, alterando sua dimensão funcional, pois está diretamente ligada
com a logística de entrada. A lógica básica de se terceirizar é a transferência de
atividades e processos realizados internamente para fornecedores externos, podendo a
empresa liberar e concentrar recursos no desempenho de seus negócios principais, e
no desenvolvimento e gestão de suas competências distintivas, e nas atividades que
propiciam maior retorno em termos de lucratividade (PIRES, 2009). De acordo com o
conceito apresentado por Brown et al (2006), administrar fornecedores é terceirizar
áreas não essenciais para a empresa. Segundo Dornier et al. (2010), a terceirização
refere-se ao processo de determinar como e onde adquirir itens manufaturados e
matérias-primas, o que expôs ao mundo o sucesso das empresas japonesas na
década de 1990, devido, em parte, à estrutura superior de seus processos de
manufatura, destacando-se o conceito de pirâmide de fornecedores em camadas
múltiplas, onde cada nível alimenta o imediatamente seguinte, até o mais diretamente
ligado ao processo de produção. O conceito de pirâmide exemplifica uma camada
servindo de apoio para as imediatamente superiores, em uma seqüência de
“alimentação”, conforme mostrado na Figura 4.
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Figura 4 - Pirâmide de fornecedores

Fonte: Ballou (2006).

Empresas de manufatura repassam em quantidade crescente componentes e
serviços, ao passo que consolidam seu foco na realização de suas competências
centrais, esperando um desempenho adequado por parte de seus fornecedores. Tal
comportamento se reflete em fornecimento de componentes ou serviços de qualidade,
entregues no prazo certo, com características inovadoras e a preço competitivo
(PIRES, 2009).
As parcerias com fornecedores reduzem o tempo de resposta (lead time) de
ressuprimento (BALLOU, 2006). Tradicionalmente, as organizações estabeleciam
relacionamentos distantes com fornecedores, tendo como único elemento balizador o
preço, e não por sua capacidade ou agilidade de resposta (CHRISTOPHER, 2007). O
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referido autor prossegue afirmando que a prática de estoque gerenciado pelas
empresas encarregadas de prover materiais e serviços contribui para agilizar o lead
time. Segundo Pires (2009), o envolvimento dos fornecedores desde a fase inicial de
concepção de um produto, tende a se constituir em prática usual no universo de
relações com os terceirizados na cadeia de suprimentos.
Dornier et al. (2010) agruparam por fatores as principais características relativas
a fornecedores que possam representar atrativos para a terceirização:
a) fatores de capacidades de recursos – tecnologia e qualidade relacionadas à
infra-estrutura de um fornecedor;
b) fatores de serviço – uma atitude consistente, totalmente voltada à cooperação
para serviço e entrega de componentes;
c) fator de preço – qualquer vantagem oferecida por um fornecedor que possa
ser explorada pelo cliente; e
d) fatores ambientais – elementos fora da influência das empresas tais como
regulamentações governamentais que restrinjam a escolha de fornecedores por uma
empresa.
Na visão de Handfield et al. (2000), o processo de desenvolvimento de
fornecedores pode ser resumidamente descrito da seguinte forma:
a) identificar os itens com maior criticidade – os reconhecidamente estratégicos,
com alto valor agregado, adquiridos em grande quantidade e de difícil substituição;
b) identificar os fornecedores críticos – avaliar seu desempenho, em relação ao
fornecimento de itens considerados estratégicos; participando desse grupo os
potenciais candidatos;
c) formar equipe, alinhar objetivos e definir projetos chave – objetivos da
empresa e regras de condução do desenvolvimento devem estar definidos de forma
inquestionável.

Discutir

e

compatibilizar

os

objetivos

com

os

fornecedores,

estabelecendo os projetos chave de desenvolvimento a serem conduzidos, com base
em exeqüibilidade, recursos e tempo necessário;
d) definir detalhes do acordo – o percentual de melhoria da qualidade a ser
obtido, datas de eventos críticos e prazos finais do processo de melhoria; e
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e) monitorar o desenvolvimento e estratégias – o processo de desenvolvimento
de fornecedores deve ser monitorado constantemente, e o plano inicial precisa sofrer
os reajustes que se façam necessários.
Quaisquer que sejam os modos como o desenvolvimento de habilidades,
conhecimento, aprendizado e técnicas se encaixem na estratégia de fornecimento, é
mister não deixar de monitorar até que ponto cliente e fornecedor devem perseguir a
melhoria em todos os aspectos. Não implementar esse controle representa um
desperdício de recursos (BROWN et al., 2006). Cadeias de suprimento bem sucedidas
serão as que forem direcionadas por uma busca permanente de soluções ganhaganha, lastreadas por reciprocidade e confiança (CHRISTOPHER, 2007).
Ballou (2006) confirma a necessidade de que uma aliança logística tenha por
base a confiança, o compartilhamento de informações que facilite o desempenho,
objetivos específicos para alcançar um nível de desempenho logístico melhor do que
aquele viável de ser obtido individualmente.
Os fornecedores admitem uma classificação, que, segundo Pires (2009), baseiase em quesitos tais como grau de contribuição e importância para a organização. O
desenvolvimento de parcerias de longo prazo diz respeito somente a um pequeno
grupo extraído desses fornecedores, pois de acordo com Dornier et al. (2010), uma
menor base facilita a garantia de qualidade dos produtos, além de proporcionar à
empresa a oportunidade de negociar melhor os preços, com a concentração de seu
volume de compras. Borges e Vieira (2014) afirmam que cooperação, coordenação e
relacionamentos de longo prazo aumentam o fluxo de conhecimento por intermédio da
cadeia de suprimentos. Os referidos autores comentam que processos essenciais
devem ser gerenciados com infra-estrutura e tecnologia adequadas, para que seja
atingido um alto desempenho, em especial na satisfação do cliente, lucros e vantagens
competitivas.
Três fatores chave são reconhecidos por Cordon e Vollmann (2002) como
candidatos a uma análise estratégica, no processo de desenvolvimento de
fornecedores:
a) uma organização não pode ser parceira de todos os fornecedores; uma
escolha deve ser feita;
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b) a empresa deve viabilizar formas que atraiam para si os melhores
fornecedores, e os mantenham querendo trabalhar em conjunto; e
c) manter a noção de que o item anterior não é obra do acaso, sendo necessário
cultivar e reavaliar a parceria constantemente.
Desenvolver um fornecedor, na visão de Pires (2009), pode abranger desde uma
simples avaliação informal de suas operações, até a criação de um programa de
investimento conjunto de treinamento, e melhoria de produtos e processos. O
alinhamento de objetivos e de competências é de suma importância, assim como
adequar essas grandezas à estratégia geral de negócios. O autor prossegue alertando
para o comprometimento, em ambos os lados da parceria, de capital e de recursos
humanos, além de uma mensuração compartilhada do desempenho do processo de
desenvolvimento. As alianças para viabilizar estratégias compreendem benefícios e
riscos, estabilidade, controle do processo decisório e perda de competências que
podem ser terceirizadas e exercidas unicamente por elementos extra empresa
(BROWN et al., 2006). Segundo Christopher (2007), a cadeia de suprimentos
transforma-se em um conjunto de organizações com objetivos comuns. O desafio é
conjunto e o resultado positivo costuma ser compensador (PIRES, 2009).
De acordo com Pattnaik (2013), a avaliação do desempenho de um fornecedor é
essencial para selecionar o fornecedor certo, para o produto certo, para a SCM.
Em rápida explanação cronológica, Dornier et al. (2010) mencionam que nos
estágios iniciais há uma fase de estreita colaboração entre a empresa e seus principais
fornecedores, objetivando o desenvolvimento de capacidade de seus recursos. O
produto também demanda uma contínua regulagem fina, com o intuito de remover
defeitos. A capacidade dos recursos (tecnologia e qualidade) compõe os principais
critérios para a escolha de fornecedores durante o início do ciclo de vida de um
produto.
Segundo Christopher (2007), a prática do fornecedor único é bastante
disseminada, como decorrência da procura pela redução da base de fornecedores. Em
termos quantitativos, Pires (2009) afirma que estudos levados a cabo na Europa e nos
Estados Unidos dão conta de que 10 (dez) costuma ser o teto máximo para a referida
base, com os quais muitas empresas têm desenvolvido parcerias.
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Bensaou (1999) classifica a parceria abordada por este trabalho como
“fornecedor cativo”, pois o fornecedor realiza um grande investimento, ao passo que o
cliente assume um baixo investimento para manter o relacionamento.

2.2 A LOGÍSTICA DA MARINHA DO BRASIL
2.2.1 Conceitos iniciais
A Marinha, a exemplo das outras Forças Armadas, dispõe de grande estrutura
encarregada de prover o abastecimento de seus navios e demais Organizações
Militares (OM), no tocante a materiais e pessoal. Conforme definido por Brasil (2003, p.
56), o conceito de logística naval é “o ramo da logística militar concernente aos navios,
efetivos e organizações de comando, comunicações e apoio empregados pela Marinha
para atender às necessidades das forças navais”. Tal conceito admite duas (02)
subdivisões:
a) logística de produção – que abrange a obtenção de bens; e
b) logística de consumo – que se ocupa da distribuição dos referidos bens,
conforme as necessidades determinadas.
Em virtude da adequação à Doutrina de Logística Militar, a Marinha não mais
define abastecimento como função logística, passando a classificá-lo como um
conjunto de atividades voltadas para o apoio de material, englobando as funções
logísticas de suprimento, transporte e manutenção (BRASIL, 2003).
Ainda segundo essa publicação, o processo pelo qual se desenvolve a logística
naval denomina-se ciclo logístico, com suas fases básicas de determinação de
necessidades, obtenção e distribuição.
O ciclo logístico pode ser representado graficamente por meio de um
triângulo equilátero, conforme a Figura 5.
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Figura 5 - O ciclo logístico naval

ÓRGÃOS DE APOIO

obtenção

distribuição

DISPONIBILIDADES

FORÇAS/OM

FINANCEIRAS
determinação de necessidades

Fonte: Baseada em Brasil (2003)

A determinação de necessidades é representada na figura como a base do
triângulo, sendo, na vida real, a base da logística naval. A sequência de operações
obedece ao sentido horário.
Determinar necessidades, segundo Brasil (2003) é reproduzir as seguintes
questões:
a) o que é necessário? Especificando a qualidade;
b) quanto é necessário? Estabelecendo a quantidade;
c) quando será necessário? Definindo o tempo em que a necessidade deve ser
satisfeita;
d) onde será necessário? Indicando o local onde a necessidade deve ser
satisfeita; e
e) o que é mais importante? Apontando a prioridade a ser atribuída a cada
necessidade.
A fase de obtenção dos equipamentos analisados por este estudo é ato
administrativo,

limitado

pela

disponibilidade

de

recursos,

sendo

realizada,

exclusivamente, pelos Órgãos de Obtenção no Exterior, denominados Comissões
Navais Brasileiras em Washington (CNBW) e na Europa (CNBE) (BRASIL, 2009).
Quanto à distribuição, é definida por Brasil (2009, p. 174) como sendo “a ação de
fazer chegar, oportuna e eficazmente, aos utilizadores, os recursos logísticos fixados

40
pela determinação de necessidades e viabilizados na fase de obtenção”. As operações
de recebimento das aquisições efetuadas no exterior e consequente movimentação
para outras OM são executadas pelo Depósito Naval da Marinha no Rio de Janeiro
(DepNavRJ), que também desempenha o desembaraço alfandegário (BRASIL, 2009).
O gerenciamento do abastecimento na Marinha é desempenhado pelo Sistema
de Abastecimento da Marinha (SAbM), com a seguinte estrutura, segundo Brasil
(2003):
a) órgão de supervisão geral – Estado-Maior da Armada (EMA);
b) órgão de superintendência – Secretaria-Geral da Marinha (SGM);
c) órgão de supervisão técnica – Diretoria-Geral do Material da Marinha
(DGMM);
d)

órgão de direção –
i) técnica – Diretorias Especializadas (DE); e
ii) gerencial – Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM).

e) órgãos de execução –
i) técnicos – responsáveis pelo exercício das atividades técnicas em
relação ao material de sua competência específica;
ii) de controle – responsáveis pela manutenção do fluxo adequado do
material, desde as fontes de obtenção até os pontos de acumulação;
iii) de obtenção – responsáveis pela aquisição do material, no País ou no
Exterior; e
iv) de distribuição –responsáveis pela acumulação e pelo fornecimento
do material de sua competência específica.

2.2.2 A logística de manutenção
O conceito de função logística manutenção é fundamental, visto que essa
função, por intermédio do conceito de Apoio Logístico Integrado (ALI), visa colocar os
navios em seu máximo grau de disponibilidade para operação (aprestamento). Brasil
(2003) subdivide a função logística manutenção nas seguintes categorias:
a) manutenção preventiva - é executada para evitar falhas, queda no
desempenho do material e, ainda, reduzir a possibilidade de avarias e degradações,
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através de inspeções, testes, reparações ou substituições. É classificada como
planejada;
b) manutenção corretiva ou reparo – destina-se a reparar ou recuperar o
material danificado para repô-lo em condições de uso, podendo ser planejada, caso
haja desempenho menor do que o esperado, e não planejada, como correção de falha
ocorrida de maneira aleatória; e
c) manutenção modificadora – adequação do equipamento às necessidades
ditadas pelas exigências operacionais, sendo classificada como planejada.
Os equipamentos que não apresentam índices mínimos de disponibilidade e
confiabilidade, bem como aqueles retirados de linha de produção, gerando extrema
dificuldade na obtenção de sobressalentes, são passíveis de substituição por modelos
mais modernos ou que atendam aos novos requisitos operativos impostos ao navio
onde se encontram instalados. Os pedidos de substituição de equipamentos seguem,
rotineiramente, as seguintes vertentes:
a) emissão de Laudo de Vistoria, Destinação e Avaliação (LVAD), onde o
Órgão de Direção Técnica (ODT) ratifica a condição do material avaliado como
inservível ou antieconômico, autorizando o navio a se desfazer do mesmo (BRASIL,
2006); e
b) trâmite de proposta de substituição de equipamento, conforme preconizado
por Brasil (2002). Em tal situação, a referida substituição pode se denominar MODTEC,
caso seja simplesmente a troca de um modelo antigo por outro mais moderno, ou
ALTERNAV, quando implica na mudança de, pelo menos, uma característica básica do
navio, capacitando-o a um novo perfil de operações.
Em relação aos sobressalentes dos equipamentos de navegação abordados
pelo presente estudo, existem relações daqueles itens, denominadas dotações de
bordo e base, que orientam o Sistema de Abastecimento da Marinha na obtenção dos
mesmos, sendo parte fundamental das manutenções periódicas executadas pelos
navios e respectivas Bases Navais, responsáveis pelo apoio técnico (BRASIL, 2011).
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2.2.3 Nacionalização
A nacionalização, segundo Brasil (2009, p. 21-1), “é o conjunto de atividades
técnicas e gerenciais, especialmente desenvolvidas que, no contexto do SAbM,
viabiliza a obtenção no país em substituição aos itens e equipamentos importados”.
Essa atividade compreende:
a) engenharia reversa - processo que, a partir da análise e medição de uma
amostra física, permite o levantamento de informações técnicas sobre um determinado
item ou equipamento,tornando viável a sua fabricação, em auxílio ao processo de
obtenção;
b) homologação – processo conduzido por um Órgão de Direção Técnica que,
por meio de estudos e ensaios laboratoriais suficientes para avaliar um item ou
equipamento, tem o propósito de assegurar sua adequação ao uso, em substituição ao
original. Adequação ao uso é definida como a constatação de que o item ou
equipamento apresenta características e desempenho similares ao original, permitindo
a operação satisfatória e segura do navio a que se destina; e
c) certificação ou qualificação técnica de empresas – processo conduzido por
um ODT que, por intermédio de estudos e avaliações pertinentes, comprova que uma
determinada empresa é capaz de prestar serviços em equipamentos / componentes ou
de produzir um item de suprimento para fornecimento do SAbM.
Segundo Miranda¹ (2008), as etapas que integram o processo de nacionalização
se iniciam com o surgimento de uma necessidade de substituição de um item/
equipamento por similar nacional, e sua inclusão na logística do cliente determina o
término do processo. A referida autora define que essa obtenção pode ser realizada
por compra direta (caso haja disponibilidade do objeto nacionalizado), engenharia
reversa ou solicitação de nacionalização ao setor privado.

_____________________________
¹ Apesar do referido trabalho não versar especificamente sobre a Marinha, trata de nacionalização de
forma genérica, em relação às Forças Armadas.
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3 METODOLOGIA
3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA
O presente trabalho comparou os dados obtidos na pesquisa de campo com a
teoria apresentada, objetivando definir e avaliar as principais dificuldades decorrentes
das tentativas de nacionalização de equipamentos destinados à navegação marítima.
Esta pesquisa encerrou o intuito de abordar o tema de nacionalização na área
da defesa sob o enfoque qualitativo, em razão de a mesma configurar um processo
investigatório sobre um problema social, proporcionando oportunidade de construção
de um panorama complexo, cabendo ao autor a análise das palavras obtidas em
entrevistas

semi-estruturadas,

que

suportam

a

elaboração

de

perspectivas

(CRESWELL, 2007).
Devido ao longo envolvimento do pesquisador com o tema nacionalização, a
opção da abordagem qualitativa é facilmente justificada, pois, segundo Michel (2005):
“na pesquisa qualitativa, o pesquisador participa, compreende e interpreta”. Também é
adequada a classificação de observação participante, pois nas palavras de Cervo,
Bervian e da Silva (2007, p. 31): “observação participante ocorre quando o observador,
deliberadamente, se envolve e deixa-se envolver com o objeto da pesquisa”. Pitassi
(2011) classifica observação participante como fonte imprescindível e ligada
intimamente ao método de pesquisa-ação, onde o pesquisador tem a faculdade de
atuar no ambiente estudado e ocasionar interferências nos resultados.
Trata-se, também, de pesquisa indutiva, pois sendo profunda e orientada à
descoberta (MARTINS; THEÓPHILO, 2009), possibilita conclusões de aspecto geral,
partindo de um ou mais fatos particulares (VERGARA, 2009).

3.2 QUANTO AOS FINS E AOS MEIOS
3.2.1 Fins
A classificação de pesquisa exploratória é adequada ao trabalho em tela, pois,
segundo Cervo; Bervian e Da Silva (2010), essa modalidade de pesquisa descreve
precisamente uma situação e almeja relacionar seus elementos componentes. Michel
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(2005) desenvolve o conceito, afirmando que não é intuito da pesquisa resolver
propriamente o problema proposto, e sim apresentar subsídios que auxiliem em sua
compreensão.
A classificação de pesquisa descritiva, segundo Gil (2008 e 2010), também
procede para o presente estudo, pois o mesmo identificou fatores que contribuem para
o atual desinteresse da indústria nacional em participar de processos de manufatura de
equipamentos para navegação marítima. O mesmo autor realça que uma pesquisa
descritiva pode se prestar para proporcionar uma nova visão de um problema, o que a
aproxima das pesquisas exploratórias, pois estas abrigam o propósito de proporcionar
uma visão geral sobre determinado fato, quando o tema enfocado é pouco explorado.

3.2.2 Meios
O estudo em tela lançou mão da pesquisa de campo, que, de acordo com Michel
(2005), se caracteriza pela coleta de dados no ambiente específico onde o fenômeno a
ser analisado se manifesta. Neste projeto, a obtenção de dados primários deu-se por
intermédio de entrevistas semi-estruturadas com gerentes técnicos e comerciais de
empresas com potencial para fabricação dos referidos equipamentos, e com chefes de
departamentos, oficinas, e demais setores da Marinha envolvidos com gerencia de
navios, nas áreas de sensores para navegação.
A pesquisa documental, efetuada em publicações internas da Marinha, teve por
finalidade obter informações sobre normas e regulamentos sobre abastecimento, no
tocante a equipamentos e sobressalentes, e posteriormente comparou práticas,
diretivas e demais características (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007).

3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA
O método utilizado no presente trabalho consistiu em um estudo de caso único,
pois se referiu a uma organização (GIL, 2010), que foi analisada em profundidade e
intensidade (GIL, 2010) e (MARTINS; THEÓPHILO, 2009).
Segundo Michel (2005), “trata-se de uma técnica de pesquisa que se caracteriza
por ser o estudo de uma situação específica”. A referida autora prossegue, destacando
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a vantagem desse método como sendo “a possibilidade de penetração na realidade
social”.
Yin (2003) recomenda sua escolha em função de seu critério revelador, que
investiga fenômenos contemporâneos, analisados em um cenário real.

3.4 UNIDADES DE ANÁLISE
As unidades consideradas são a Organização Militar (OM) da Marinha
responsável pela jurisdição de equipamentos para navegação, e uma empresa
selecionada com base em seu histórico de serviços prestados à Marinha (Empresa
Radiomar), com destaque para critérios de práticas de gestão de suprimentos,
pontualidade, confiabilidade, suporte pós-venda e disponibilidade de seus produtos sob
representação, ou seja, longo tempo entre falhas (mean time between failures - MTBF),
relativos aos equipamentos abordados no presente estudo. Tal processo de análise
assemelha-se à inspeção relacional, nos moldes de uma díade, onde os parâmetros
individuais são considerados com reservas, em detrimento da unidade da parceria em
questão.

3.5 SELEÇÃO DE SUJEITOS
A escolha apontou a empresa que detém o maior conhecimento e/ou potencial
para se lançar no desenvolvimento de projetos de nacionalização, atendendo aos
critérios de acessibilidade e de representatividade em seus campos de atuação, na
ordem de 4 profissionais, e setores da Marinha que atuam na esfera de reparos e
instalações, além de gerentes de obtenção de equipamentos e sobressalentes,
engenheiros responsáveis pela especificação técnica para aquisição daqueles itens e
profissionais envolvidos com a nacionalização de pequenos componentes, em um
quantitativo também de 4, conforme cargos descritos na Tabela 1.
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Tabela 1 - Seleção de sujeitos para entrevistas
MARINHA DO BRASIL

Diretor do Centro de Manutenção de Sistemas - DCMS
Chefe do Departamento de Eletrônica - CDEDSAM
Gerente de Meios de Superfície - GCMS
Encarregado da Seção de Nacionalização - GNACDSAM

EMPRESA RADIOMAR

Presidente - PRAD
Diretor Comercial - DCOM
Diretor Técnico - DTEC
Diretor Administrativo - DADM

Fonte: Elaboração própria

3.6 TÉCNICAS DE COLETA
A pesquisa de campo foi composta por entrevistas semi-estruturadas, pesquisa
documental e observações diretas, decorrentes da experiência profissional do
pesquisador relativa às dificuldades decorrentes da total falta de equipamentos
nacionais para navegação, que abasteçam os navios da MB.
O modelo representado na Figura 6, elaborado por Miguel e Brito (2009), foi
empregado nas entrevistas desta pesquisa, em virtude da adequação dos mesmos à
discussão abordada pelo presente estudo.
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Figura 6 - A visão relacional e a gestão da cadeia de suprimentos

Fonte: Miguel e Brito (2009)

O roteiro para as entrevistas foi baseado no modelo desenvolvido por Miguel e
Brito (2009), abrangendo os seguintes construtos e respectivos desdobramentos
específicos, na forma de perguntas:
1)

Colaboração – É viável a colaboração bilateral MB/ Empresa como fonte

de aperfeiçoamento de eficiência, disponibilidade dos equipamentos e
consequente aumento de seu desempenho? Nessa colaboração, qual a
importância da aquisição de conhecimento e aprendizagem?
2)

Relacionamento de longo prazo – Quais fatores auxiliam e quais

deterioram a relação entre os citados participantes; qual o papel da redução do
ciclo de vida útil dos equipamentos na duração das parcerias?
3)

Compartilhamento de riscos e retornos – Quais os óbices vislumbrados

para

realização

de

parcerias

MB/

Empresa

para

nacionalização

de

equipamentos comerciais para navegação marítima? Quais as vantagens
auferidas com tal nacionalização?
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4)

Comunicação – Em que a constante troca de informações, dados e

registros de desempenho influencia o projeto, instalação e rotinas de
manutenção dos equipamentos?
5)

Compartilhamento de visões e objetivos – Sendo o objetivo final a

satisfação dos clientes (navios de guerra), existe a possibilidade de ambos os
parceiros trilharem a mesma estrada em relação a resultados a ser atingidos e
atenção aos mesmos cronogramas de manutenção e eventual substituição dos
equipamentos?
6)

Integração dos processos – A constante troca de informações relativas a

desempenho, sugestões para melhorias, alterações nas rotinas de manutenção
podem ter serventia para reduzir investimentos causados por superposição de
atividades?
7)

Especificidade de ativos – Há possibilidade de capacitação conjunta entre

a MB/ Empresa, intercâmbio de treinamento ou outro investimento conjunto que
propicie retorno para ambos? Da mesma forma, existe espaço para
complementação de recursos, como instalação de núcleos de atendimento da
Empresa próximos a Bases Navais onde haja navios em número suficiente que
tenham equipamentos nacionalizados instalados?
8)

Que fatores preponderam na escolha de parceiros?

3.7 TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS
Há necessidade da construção de um encadeamento das evidências, com a
finalidade de aumentar a confiabilidade e validade das informações coletadas
(MARTINS ; THEÓPHILO, 2009).
Na análise dos resultados das entrevistas foi utilizada a técnica de análise de
conteúdo. Segundo Vergara (2009), o enfoque qualitativo admite tal análise, pois
destaca o que tem significância e relevância no texto, sem necessariamente ser
frequente. Prioriza a identificação de peculiaridades e relações entre os elementos,
dando ensejo, portanto, à análise das subjetividades. O texto corresponde aos dados
coletados na transcrição de entrevistas, disponibilizadas no apêndice a este estudo.
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A análise de conteúdo deve esclarecer que todas as evidências relevantes foram
abordadas e forneceram suporte às proposições (suposições) que integraram a
pesquisa.
As principais interpretações decorrentes do processamento das informações
recolhidas foram objeto de discussão, destacando os aspectos mais relevantes do
presente estudo, com o objetivo de propor um alinhamento entre os objetivos da MB e
da indústria nacional.

3.8 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
Segundo Creswell (2007), toda pesquisa científica exibe limitações, quer na
coleta de dados, quer na metodologia e análise dos resultados. Como o presente
estudo se utilizou de método qualitativo, a análise dos fenômenos se sujeitou a fatores
subjetivos, como a interferência do pesquisador. A escolha da empresa pesquisada
pode não ter sido a melhor opção, assim como os profissionais entrevistados,
admitindo-se a possibilidade de escolha intencional, por parte do pesquisador,
motivado por algum interesse político em direcionar as respostas para resultados a
favor/ contra a nacionalização. Somando-se a isso a vivência profissional do mesmo
pesquisador em relação à questão problema, é plenamente possível a ausência de
imparcialidade e influência do referido envolvimento no tocante às conclusões e
sugestões.
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
O início de um processo de nacionalização gerenciado pela MB é determinado
por uma necessidade manifesta pelo Setor Operativo da MB, sendo analisada pela DE
responsável tecnicamente pelo equipamento que se deseja nacionalizar, considerando
fatores como: disponibilidade de modelos, prazo de entrega, desempenho e cotações.
É deflagrado processo licitatório acompanhado de um projeto básico que especifica o
objeto pretendido. Após a indicação do vencedor, o projeto se inicia com estreita troca
de informações entre o cliente MB e o fornecedor (nacionalizador). Os protótipos são
testados, e, se aprovados, são homologados, tendo a empresa nacionalizadora sua
capacitação certificada pela MB; e o equipamento sua inclusão no SAbM.
A sequência de nacionalização inclui, por determinação legal, um certame
licitatório público dentre suas várias etapas, que são discriminadas pela Figura 7.
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Figura 7 - O processo de nacionalização da MB

Fonte: Elaboração própria

No presente capítulo são apresentados os dados coletados por intermédio de
entrevistas levadas a cabo no período de Abril/ Maio de 2014, cuja transcrição
encontra-se no Apêndice, bem como as informações obtidas em pesquisa documental
junto a publicações marítimas especializadas e arquivos da Diretoria de Sistemas de
Armas da Marinha (DSAM) e da Diretoria de Portos e Costa da Marinha (DPC).
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4.1

AQUISIÇÕES

DE

EQUIPAMENTOS

COMERCIAIS

PARA

NAVEGAÇÃO

MARÍTIMA EFETUADAS PELA MB
Foram obtidos, em pesquisa documental junto às gerências de navios da DSAM,
os quantitativos gastos em compras no exterior, de equipamentos comerciais para
navegação marítima e respectivos sobressalentes, para os navios da MB, com o
objetivo de situar a ordem de grandeza dos recursos que a nacionalização de tais
equipamentos faria permanecer no país. Se for estipulado que a manutenção em
operação dos equipamentos possa se estender somente por 10 anos (vida útil média
dos modelos comerciais), evitando-se operar com equipamentos em funcionamento
precário, sem confiabilidade, tal hipótese induziria a uma substituição mais frequente, e
que demandaria recursos anuais da ordem de US$ 7.700.000,00. A situação que se
apresentou nos últimos exercícios financeiros repercute a falta de repasse de recursos,
conforme discriminado pela tabela 2.

Tabela 2 - Aquisições de equipamentos e sobressalentes comerciais para
navegação marítima
ANO

DESPESAS (em US$)

2009
2010
2011
2012
2013
2014

1.160.000,00
970.000,00
1.040.000,00
1.120.000,00
1.060.000,00
1.070.000,00

Fonte: Elaboração própria

A discrepância entre o ideal de recursos demandados (US$ 7.700.000,00) e a
média histórica repassada nos últimos anos (US$ 1.070.000,00) reflete um estado de
modernização dos equipamentos comerciais para navegação, instalados nos navios da
Marinha bastante aquém do desejado.
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4.2 BREVE DESCRIÇÃO DA DIRETORIA DE SISTEMAS DE ARMAS DA MARINHA
A

Diretoria

Especializada

(DE)

pesquisada

(DSAM)

toma

para

si

a

responsabilidade técnica/ gerencial de aquisição, substituição e movimentação dos
equipamentos para navegação marítima, abordados pelo presente estudo, contando,
para tal, em seus quadros, com engenheiros, técnicos e gerentes, civis e militares, para
viabilizar aquelas tarefas. Essa DE conta com o apoio técnico de um Centro de
Manutenção de Sistemas (CMS), subordinado a ela própria e demais Organizações
Militares Prestadoras de Serviço (OMPS) no tocante a atividades de manutenção
(preventiva e corretiva) e instalação.
A tendência observada nas últimas décadas de se equiparem navios de guerra
com equipamentos para navegação comerciais proporcionou redução de espaço, peso
e uma manutenção corretiva, basicamente, de troca de componentes avariados,
enquanto o item defeituoso é reparado (se admitir tal procedimento).
Conforme já mencionado, a totalidade de aquisições dos referidos equipamentos
é efetuada no exterior, devido à inexistência de modelos nacionais. De acordo com a
orientação governamental de se basear a escolha do vencedor de licitações pelo
critério de menor preço, grande parte dos certames licitatórios internacionais,
conduzidos pela Comissão Naval Brasileira em Washington (CNBW) é vencida pela
empresa japonesa Furuno, que mantém no Brasil um representante exclusivo,
denominado Radiomar.
Foram ouvidos nos depoimentos, pela Marinha, o Diretor do CMS (DCMS), o
Chefe do Departamento de Eletrônica da DSAM (CDEDSAM), um Gerente de
Manutenção do CMS (GCMS), e um Gerente de Acompanhamento da DSAM, com
experiência em nacionalização (GNACDSAM). Todos os acima mencionados detém
graduação em Engenharia (2 em eletrônica, 1 em mecânica e 1 em telecomunicações).

4.3 BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA RADIOMAR
Estabelecida há exatos 40 anos, no ramo de eletrônica naval, a empresa
Radiomar oferece equipamentos para navegação e comunicações a embarcações de
lazer, mercantes e navios de guerra, sendo que para estes, a empresa efetua somente
a instalação e reparos que excedam a capacidade técnica das OMPS, em decorrência
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das aquisições serem efetuadas no exterior. A Radiomar emprega em sua sede no Rio
de Janeiro cerca de 60 profissionais entre as áreas técnica e administrativa, mantendo,
também, representantes em postos de atendimento em diversos pontos da costa
brasileira, objetivando prestar assistência técnica aos produtos que ela representa.
Com a finalidade principal de melhorar o fornecimento de material para a MB, foi
inaugurada uma filial da Radiomar, denominada Marka Exports, na Flórida (USA), que
participa ativamente das licitações internacionais, e, conforme acima mencionado, com
alto índice de desempenho nessas licitações com os produtos Furuno.
Foram consultados o Presidente da firma (PRAD), o Diretor Técnico (DTEC), o
Diretor Administrativo (DADM) e o Diretor Comercial (DCOM). Todos graduados em
engenharia ( 2 em elétrica, 1 em mecânica, 1 em sistemas), e 2 com MBA.
A escolha da empresa Radiomar para este estudo derivou, principalmente, do
quantitativo de equipamentos para navegação de sua representada Furuno instalados
nos navios da MB, que, segundo pesquisa junto aos gerentes de acompanhamento da
DSAM, totaliza algumas centenas de unidades; além do bom histórico de apoio técnico
oferecido nos últimos 25 anos, e a alta capacitação de seu quadro técnico, o que
colocou a referida empresa, para o pesquisador, como a mais qualificada para uma
possível empreitada de nacionalização de equipamentos comerciais para navegação
marítima.

4.4 GESTÃO RELACIONAL DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA MARINHA
As entrevistas foram baseadas em construtos adaptados de Miguel e Brito
(2009), sendo abordados segundo a sequência abaixo:
4.4.1 Colaboração
Foram verificadas as expectativas quanto à viabilidade de uma cooperação entre
a MB e uma empresa para nacionalizar equipamentos comerciais de navegação
marítima, abordando a possibilidade de tal parceria proporcionar um aumento de
disponibilidade dos equipamentos e eficiência dos mesmos, e a questão de
conhecimento e aprendizado.
...os recursos são escassos; como a MB não consegue
fabricar, acharia super interessante essa participação de
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empresas nacionais, para o fornecimento desses itens
(GCMS)
acho viável; parece que já existem alguns programas dentro
do Governo voltados para isso; e, na área de manutenção, é
bastante interessante, na medida em que a nossa força de
mão-de-obra, está diminuindo cada vez mais, e não está
ocorrendo

uma

renovação

de

conhecimento,

o

conhecimento está se perdendo; esse tipo de parceria se
torna interessante para podermos manter o aprestamento da
nossa Força. (CDEDSAM).

vejo com bons olhos essa iniciativa, e tenho vivenciado isso
na prática de uma forma interessante, embora ainda com
algumas restrições, porque tudo ainda é muito embrionário.
(GNACDSAM)

a colaboração é essencial, uma questão de sobrevivência,
tanto do cliente, que seria a MB, como do fornecedor. No
item de aquisição de conhecimento e aprendizagem, o
fortalecimento da empresa, do ponto de vista técnico,
sempre se traduzirá como vantagem para quem dela
precisa... conhecimento e aprendizagem, devem ficar com a
empresa. (DCMS).

Os depoimentos acima da MB reforçam a necessidade de uma parceria que
resolva grandes problemas de fornecimento e possibilite alguma aquisição de
conhecimento técnico-gerencial.
Na complementação das opiniões obtidas junto à empresa, reconhece-se a
precaução com condições para estabelecer um relacionamento comercial e a
possibilidade de troca de experiências, que se apresenta bastante interessante para a
empresa.
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... colaboração é viável. A absorção de conhecimento, ela é
importante, mas pela obsolescência, não adianta adquirir o
negócio para o fabricante uma vez, se você investiu dinheiro
e foi embora, só para você pegar um empreendimento
privado, para entrar num negócio desse, ele tem que ter um
horizonte de tempo que ele possa investir tempo, ele possa
investir recursos, etc, ... ele tem o horizonte, ele pode vir a
ganhar com aquilo ali... tem poucas empresas, é uma área
de eletrônica; o Brasil não domina, não tem cadeia nenhuma,
nem produtiva, nem de tecnologia, nem de nada; para entrar
nisso, precisa ter já uma cadeia, acho que é um esforço não
só da MB e de uma empresa, mas do país de querer montar
uma base de eletrônica (DCOM).

Acho viável. A MB é uma instituição grande. Sempre vai
haver uma simbiose, uma troca de conhecimento, a gente
busca isso, o nosso objetivo nunca é só comercial. Quando
pode, a gente vai trocar informações, e a MB tem muita coisa
para dar; o que falta, às vezes, é acesso. (DADM)

...o produto? Só se falar de um produto específico militar, um
radar de tiro, ...mas em qualquer lugar do mundo; você tem
praticamente uma, duas fábricas mundiais que põe um label,
e alguns poucos players, agora, parceria de serviço, aí sim
existe desenvolvimento, contrato de manutenção.
Sou a favor dessas parcerias com a MB para desenvolver
até para ensinar, porque a divulgação do conhecimento não
é uma competição, é um bem; ... o cara confortável usando o
teu produto, a tendência é que ele continue usando certo?
Então é ganha-ganha. (PRAD).
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4.4.2 Relacionamentos de longo prazo
Os prós e contras de uma empreitada de longo termo para nacionalização foram
discutidos, dentro da atual conjuntura de vida útil mais reduzida dos equipamentos, que
obriga o usuário a substituir seus equipamentos em intervalos de tempo cada vez
menores.
O lado comercial justifica a redução da vida útil dos itens, o que pode ser um
óbice para um cliente com poucos recursos. A MB, devido a frequentes cortes
orçamentais,

desenvolveu

habilidades

ímpares

de

manter

equipamentos

descontinuados em razoáveis condições operativas; portanto a redução de vida útil de
equipamentos é um agravante para a situação.
Positivo – o tempo. Esse tempo longo cria uma confiança
mútua. ...
Negativo – só se for da nossa parte, em termos de grana,
porque vai ter que ter uma disponibilidade maior de gastos.
... não gosto de pensar que meu parceiro força uma barra
para me vender a mesma coisa, numa embalagem diferente.
Se acontecer, hora de procurar outro parceiro. (GCMS)
existe uma ideia inicial – vamos contratar determinada
empresa para fazer determinado tipo de trabalho. A gente
tem que dar crédito para a empresa; se a resposta for
positiva ... vale a pena investir por mais algum tempo.
(GNACDSAM).

você tem que ter um tempo razoável, em termos navais, diria
10 anos de operatividade, sem necessidade de ter que
modernizar aquilo tudo (CDEDSAM).

A empresa relata, com naturalidade empresarial, a tendência de mercado em
baratear custos e trocar de tecnologia para que o cliente atualize seus equipamentos.
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O equipamento não acaba a vida útil antes de acabar,
digamos, a utilidade da tecnologia dele, é porque vem uma
outra tecnologia que faz com que você compre outro,
ganhando, em muito, em performance, então não acho que
tenha esse problema. (PRAD).

A diminuição do ciclo de vida útil serve para propósitos
comerciais; você encontra maneiras mais baratas de fazer
um produto, simplifica, encontra componentes que integram
mais circuitos. Quando você lança novo produto, você força
a consumir mais, porque o que está lá funcionando passa a
ser uma coisa velha, desatualizada. Tem função de
marketing. Agora, uma parceria, onde a MB como instituição
começa a dar feedback dos produtos e da operação, logo
você tem que refazer o desenvolvimento. É uma tendência
geral quando você lança um novo produto com uma
simplificação, com uma economia, com material mais barato,
que ele não tenha a mesma resistência, a mesma
estabilidade do produto anterior, e acaba causando uma
impressão de que o fabricante está perdendo a qualidade,
mas o fabricante depende disso para sobreviver. (DTEC).

... uma das características da nossa marca principal, a
Furuno, é que ela não dá defeito; quando alguém vem falar
de reposição de um produto, vem falar de um produto que
tem 20 anos, 15 anos, 16 anos, que é a vida de um produto
nosso. ... se ele tiver uma percepção de o produto dá menos
defeito e dura mais, vamos obter a fidelização dele, e ele vai
aceitar pagar mais caro por isso, então a gente sempre vai
sempre procurar o produto que dê menos defeito, que dura
mais, embora, financeiramente, num primeiro momento, isso
pareça um contrassenso (DADM).
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... seria positivo, porque você tem a reposição; significa que
você vai ter uma renda ao longo de um bom tempo. Negativo
– quando você não domina a tecnologia, a obsolescência
pode ser um tremendo de um problema, porque você
investiu muito dinheiro, comprou uma tecnologia, e você não
domina, você comprou, você produz, fabrica, etc. Daqui a 5
anos isso não vale mais nada, ...teu investimento, você não
recupera.(DCOM)

4.4.3 Compartilhamento de riscos e retornos
Os quesitos dificuldades para a materialização de uma parceria para
nacionalização são apresentados, bem como as possíveis vantagens auferidas pela
empresa e a MB.
Os profissionais da MB apontam a celeridade dos processos de aquisição e
prontificação como destaque para essa parceria.
A vantagem é a rapidez de prontificação dos meios, para as
empresas é uma questão mais delicada, porque a MB não
consegue suprir toda a demanda de produção que a
empresa necessita para sobreviver.

É difícil seduzir uma

empresa a entrar na área militar, porque não tem demanda,
você vai comprar 20, 30 ou 200 e não vai comprar por um
bom tempo mais. A empresa precisa ter seu recurso
mensalmente, e as Forças Armadas não conseguem isso.
(CDEDSAM)
...o

grande

problema

é

a

MB

dispor

de

recursos

prontamente, porque não é uma coisa de dois anos só, é
coisa

longa

e,

infelizmente,

a

gente

sofre

cortes

orçamentários e não há empresa que aguente; vejo isso
como ponto negativo;
...reduziria drasticamente o tempo da dependência desse
item estar na nossa mão, para o reparo. Um reparo no
exterior, em via de regra, não chega antes de um ano, um
ano e meio, às vezes dois. (GCMS)
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... mesmo a MB comprando pouca quantidade, ... a MB
aprovando o equipamento que ela produziu,

a MB vai

colocá-lo num sistema de catalogação da OTAN; isso vai
abrir, teoricamente, horizontes novos para aquela empresa,
podendo atingir novos mercados.
A vantagem é o menor tempo de aquisição, teoricamente,
uma aquisição mais barata, dentro do país. Então, por
questões estratégicas, é importantíssimo desvencilhar do
mercado externo.(GNACDSAM).

O relacionamento vai permitir que a gente identifique quais
são os riscos que cada um está correndo., ...a probabilidade
desse equipamento ficar pronto num tempo compatível com
o cronograma do projeto, já é pequena, sabendo das janelas
temporais para desenvolvimento de tecnologia; então, a
gente já assumiria, automaticamente, o risco de não ter o
equipamento na época certa, e a empresa pode ter um
ganho muito grande, se conseguir um mercado para aquilo,
como ela pode, de repente, daqui a 7 anos, quando o
produto ficar pronto, a configuração internacional ser
diferente e ela não conseguir vender para lugar nenhum.
O equipamento nacionalizado tem vantagens: indireta seria
emprego de mão de obra nacional. Direta para a MB: um
apoio

logístico

equipamento

no

garantido;
país,

se

desenvolvo

teoricamente,

tenho

e

fabrico
melhores

condições de manter esse equipamento. ...esse é o ponto
que permeia nosso dia-a-dia: a logística. E no segundo
aspecto, o de segurança estratégica, ou seja, ter o domínio
da tecnologia do equipamento é imprescindível.(DCMS).

Os riscos para a empresa situam-se na esfera de recuperação dos
investimentos, custos elevados de produção, impostos e acompanhamento do estado
da arte internacional, que poderia eliminar seus produtos por intermédio da
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obsolescência. Os entrevistados reconhecem a vantagem estratégica da Marinha em se
tornar independente do fornecimento externo.
Vantagem para a MB é a independência. A da empresa seria
se um ciclo de desenvolvimento de um negócio novo, você
está podendo contar com apoio e entrar já com um parceiro;
a gente vai estabelecer um plano, vai fabricar isso e vai ter
um horizonte de tempo e de retorno, até você poder andar
sozinho; então é uma tremenda vantagem; você poder ter
esse ponto de partida.
Nesse mercado ainda é um sonho, a não ser que comece a
pegar algum produto muito básico, porque você vai estar
competindo com gente que tem uma tecnologia já dominada
que você, provavelmente, para dominar, vai gastar muito
mais dinheiro para entrar no mercado. Você até consegue
ser competitivo para produzir, mas a obsolescência continua
deixando você na dependência, ou seja, uma coisa é você
produzir

eficientemente,

outra

coisa

é

você

ficar

independente daquele negócio. Eu acho muito difícil, a não
ser que você tenha uma coisa muito específica. Você falou
de equipamento de navegação normal; é difícil uma
empreitada dessa. (DCOM)

... talvez o maior óbice seja o fato da gente não ter uma
interface com a MB de longo prazo.
... troca o pessoal; isso pode dar uma solução de
continuidade, e quando você fala em desenvolver produto,
você está falando em coisas de longo prazo, e grande
investimento.
Essa é a grande pergunta: “Você vai desenvolver um produto
aqui, que vai ter que, além de atender à necessidade aqui,
vai te botar na indústria de defesa nacional? (DADM).
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para produzir algo, aqui com a nacionalização, não é mais
barato do que importar, porque é muito imposto a mão de
obra do Brasil custa mais do dobro, se você for falar em
termos de salário de operário, custa 2,5 vezes só para ter
operários chegando na fábrica,... os investimentos e a
mudança de regras para as fábricas no Brasil são muito
grandes, os riscos de desabastecimento, de colapso de
energia, o governo, em vez de facilitar acha que o
empresário tem que pagar tudo quanto é conta do governo.
O equipamento virou um commodity e não tem margem. O
equipamento para nós serve para vender para que a gente
depois faça a instalação, e com instalação a gente consegue
ter uma margem para pagar os salários (PRAD).

Para a empresa e para a MB, a vantagem é dominar a
tecnologia; a nacionalização de produtos deixaria você com
condição de modificar o produto, conforme necessidades
específicas,

ressaltar

alguma

característica,

alguma

performance que esteja mais de acordo com a necessidade,
e trazer tecnologia significa não ficar dependendo de
conhecimento alheio, licença de exportação, restrição que os
países mais desenvolvidos tem para exportar, para certas
tecnologias, certos conhecimentos. Então, nacionalização de
produto traria vantagens estratégicas, não só para a MB,
como para a indústria nacional. Os riscos são econômicos
porque manter esse tipo de indústria é uma coisa cara. Os
custos para desenvolver protótipos, fazer testes, que,
obviamente, seriam divididos com a MB....a MB fica
beneficiada pelo fato de ter o domínio da tecnologia e
permitir o desenvolvimento dentro de seu país. Hoje, todos
os produtos comerciais dependem da tecnologia do exterior,
que eles deixam passar. É desfavorável para a gente.
...ficamos dependendo de tecnologia que já chega para cá
relativamente velha.
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o custo de produção, impostos aqui é muito elevado, as
empresas dependem de algum tipo de benefício ou um
incentivo, ou de subsídio, para poderem ter qualquer tipo de
sucesso nesse aspecto. (DTEC).

4.4.4 Comunicação
A constante troca de informações entre fornecedor e cliente, registros de
desempenho de um produto novo, o histórico de falhas, com objetivo de otimizar a
dotação de sobressalentes, e a realimentação com intuito de aprimorar cada vez mais o
objeto da parceria são mencionados nas passagens que se seguem:
Você quanto mais conversa com quem vai produzir, melhor
vai ficar o produto.
...questão de gerenciamento de projeto; não tenho dúvida de
que é o caminho para você alcançar o melhor equipamento
possível desejável. (CDEDSAM).

Na resposta abaixo, a questão de sigilo é abordada, como um fator inibidor de
soluções:
Como é que você vai compartilhar, minimizar riscos, se não
tem um processo de comunicação fluente, constante? É
condição sine qua non para todo e qualquer item que se
possa pensar em desenvolvimento nacional; até identificação
das

necessidades,

das

dificuldades,

observação

dos

problemas, para corrigir os projetos futuros. A gente tem uma
tendência a restringir muito o acesso das empresas aos
nossos equipamentos, mas, de uma maneira seletiva, a
gente tem que mudar isso. (DCMS)

...esse parceiro, vai fabricar. O grande interessado disso
tudo é ele próprio, ele não quer fornecer só para o Brasil,
quer fornecer para o mundo, então, ele mais do que ninguém
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vai querer ver esse equipamento dando baixíssimos
problemas, e como ele pode ter isso? Fazendo com que nós
o testemos o tempo todo....essa troca de informações é
fundamental para os dois, quem fabrica porque está vendo;
quem está operando dizer onde está excelente, onde
possivelmente não está. (GCMS)

Essa parceria deve envolver um acompanhamento, troca de
comunicação durante todo o projeto. Essa comunicação é de
suma importância, tanto para a MB, porque vai ver o projeto
crescendo, se desenvolvendo, e para a empresa, porque
como ela vai se engajando mais, vai procurando investir
mais, vai procurar se qualificar melhor.(GNACDSAM)

O fabricante privilegia a troca de informações, com o intuito de melhorar
continuamente o desempenho de seu material produzido, utilizando seu parceiro como
laboratório de desenvolvimento. Há consenso entre os entrevistados sobre a
importância de um bom canal de comunicação fornecedor/ cliente.
isso é questão sine qua non, você não consegue fazer sem
isso, se você não tiver esse tipo de conexão, você não
consegue desenvolver, é muito difícil. Você não desenvolve
o produto; a empresa não faz isso, não se cria. (DCOM)

Você tem muito pouco retorno do campo; só tem quando
algo dá errado, aí vem com tudo para cima de você. Gostaria
de ter mais comunicação com a MB, porque, certamente,
existem dificuldades lá que posso ajudar; falta um canal
insuspeito que me permita chegar e falar. (DADM)

Dependemos disso até para avaliar a nossa base de
sobressalentes. Planejamos baseados em experiências que
temos em campo, e em feedback que a gente recebe dos
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clientes. A gente depende para saber aonde a gente investe
mais em manutenção. (DTEC)

Isso é fundamental. Não tenha dúvida que todo produto é
desenvolvido e aprimorado em cima desse feedback; então a
relação entre cliente e usuário, no caso a MB, e o fornecedor
dela, desde a parte de utilização, recursos do equipamento
que seriam interessantes para o usuário, assim como
manutenções, quebras. Esse retorno é fundamental para o
desenvolvimento do sucesso de qualquer fabricante. O
fabricante que escuta o usuário, tem uma vantagem muito
grande. (PRAD)

4.4.5 Compartilhamento de visões e objetivos
O alinhamento de resultados a ser atingidos, com cronogramas da MB e da
empresa sendo interdependentes e substituição preventiva de equipamentos obsoletos,
que ainda operem, são comentados nessa seção. Pelo prisma da MB, a falta de uma
SCM que assegure disponibilidade financeira, e o acompanhamento distante das
tendências do mercado contribuem para dificultar a colimação de visões entre os
parceiros.

... vai ser muito difícil, porque sabemos que atrasos são
constantes, são muitos navios velhos, .a gente tem que estar
antenado para modernizar a nossa frota, porque quanto mais
novos, menos defeitos, então nós estaríamos preparandonos

para

poder

fazer,

sim,

essa

sincronização

de

planejamento. (GCMS)

Essa empresa só vai estar focada, alinhada, em termos de
objetivos e cronogramas e prazos, etc, se o fluxo de capital
estiver favorável, a empresa quer lucro. O governo tem que
estar muito ligado nisso, porque à medida que deixa de
entrar o recurso, deixa de haver interesse. (CDEDSAM)
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... entender qual é a visão das empresas, para que a gente
possa tentar, eventualmente, adequar a nossa visão para
aquilo que é um direcionamento do mercado; a gente pode
ter esse retorno vindo das próprias empresas, ou seja, a
visão de futuro, em termos de tecnologia das empresas
pode, também, direcionar a nossa visão aqui; então é um
compartilhamento de visões. (DCMS)

A necessidade de bons planejamentos é colocada pela empresa para
materializar os objetivos comuns a ser atingidos, refletindo sua preocupação com
investimentos e segurança/ longevidade da parceria.
.
Planos comuns, fazer planejamento é a melhor coisa para
qualquer empresa, é poder trabalhar com planejamento. Vou
poder programar melhor a minha contratação de treinamento
de técnicos, etc. Se tiver uma fidelização, vou poder ter
técnicos especializados naquele tipo de embarcação,
naquele tipo de equipamento, toda a formalização, ela dá
consistência à relação, então, com certeza, desenvolver
qualquer projeto conjunto com a MB, é um sonho para a
empresa. (DADM)

Se a MB estivesse disposta a passar a técnica, o
conhecimento na manutenção dos equipamentos militares
para as empresas civis, ela poderia ter de volta uma
empresa com estrutura grande, com escritórios espalhados
pelo Brasil, para prestar essa manutenção de volta para a
própria MB. Poderia haver uma sinergia nesse sentido, a MB
tem recursos, conhecimento que não temos. Tenho certeza
que teríamos condições de prestar um plano de manutenção
preventiva; até porque a MB, ela tem que tratar mais das
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operações de guerra, de estratégia; a MB não é uma
empresa de eletrônica. (DTEC)

4.4.6 Integração de processos
Os posicionamentos sobre possível redução de investimentos pela supressão
de atividades comuns ao fabricante e cliente, com o estabelecimento eficiente de
tarefas e terceirização são expostos, com o desejo da MB em terceirizar seus estoques
e dedicar-se mais à operação do que a parte da manutenção que pode ser repassada
ao fornecedor, como se segue:

... utilizar os estoques dessa empresa, para poder abastecer
as necessidades daquele momento; não precisando com
isso ter seus estoques. Esses custos poderiam ser
transferidos para as empresas.
É importante nesse processo que exista um esquema que,
no menor tempo possível, aquele item possa ser fornecido
para a MB. (GNACDSAM)

O modelo que os países tem adotado é fortalecer a indústria
de defesa nacional, transformar essa indústria em parceria; e
abrir mão de determinadas atividades que podem ser
transferidas para a empresa. (DCMS).

Se você puder terceirizar, passar essa tarefa para quem já
está no metier, a agilidade vai ser muito maior, porque tem
uma resposta mais rápida e, de posse dessas respostas de
que está tudo OK, você dá continuidade a que está
destinado a fazer. (GCMS)

Há divergência entre os pesquisados na empresa, quanto ao quesito estoque:
há opiniões contrárias ao investimento e favoráveis em assumir esse abastecimento.
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Isso reduz muito o custo porque há economia de escala; por
exemplo, a MB usa uma antena x, e a antena x é usada por
todos os nossos clientes. É muito mais barato a MB não
investir nesse item, e deixar o distribuidor ter 1 item, porque
ele, com 1 ou 2 no estoque, cobre 20, portanto ele consegue,
automaticamente, diminuir esse custo.(PRAD)

Acho difícil. Hoje, no mundo inteiro, ninguém quer mais
trabalhar com estoque; qual é a tendência? É você
encomendar o negócio; você vai pedir esse tipo de
equipamento e aí você fabrica o equipamento. Convencer
alguém a armazenar... isso é muito difícil.
Você vai empatar um capital, que você não tem a menor
noção de retorno, e a noção de estoque para a MB, ele é
muito mais barato do que para a iniciativa privada (DCOM).

... é uma terceirização de estoque; até de mão de obra ... do
ponto de vista da MB, se ela puder focar na atividade fim e
terceirizar o que não for atividade fim, é vantagem para ela; e
do lado da indústria, do lado do comércio? É serviço, é
contratação, é volume. Tudo o que dá volume, do lado da
empresa favorece a posição dela no mercado, na hora de
contratar mão de obra, na hora de lidar com os fornecedores.
(DADM).

...entendo que exista um objetivo estratégico na MB em ter
dentro da sua estrutura algum tipo de manutenção
especialista de armas, produtos essencialmente militares; é
uma coisa estratégica dentro da MB, mas a MB extrapolou
para produtos civis, de mercado; acho que pode haver uma
integração com as empresas nacionais. Manutenção de
radar civil é um produto que compra no mercado. Acho que o
próprio mercado pode prestar esse tipo de manutenção e
suporte para a MB. Esse tipo de integração evitaria o
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excesso de trabalho, diminuiria a carga dentro de própria
MB. (DTEC).

4.4.7 Especificidade de ativos
A complementação de recursos entre os parceiros, com a instalação, por parte
da empresa, de postos de atendimento no interior das bases navais da MB, com intuito
de incrementar o apoio aos equipamentos nacionalizados, além de uma capacitação
técnica conjunta empresa/ MB foram avaliados como abaixo:

Existem alguns núcleos desses, algumas empresas que tem
espaço dentro do AMRJ, de uma forma micro, bem pequena.
Acho viável e bastante interessante; economiza tempo.
(CDEDSAM).

Existem algumas experiências nesse sentido, no CMS, por
exemplo, isso agiliza o reparo, aumenta, também, a
interatividade entre as partes. É importante que haja esses
núcleos dentro das Bases, dentro dos próprios Centros de
Manutenção, a empresa indo até a MB e lá estabelecendo
esse núcleo (GNACDSAM).

Tudo depende da demanda, da estratégia. Por exemplo, se a
gente tivesse a 2ª Esquadra no Nordeste, por que não ter ali
representantes e laboratórios e oficinas da empresa, que
venham fazer manutenção, para fazer um reparo mais
rápido?

O

ganho

que

a

MB

tem

na

parte

de

desenvolvimento como esse, é o produto em si; qualquer
ação que gere no final um produto bom para a MB, justifica o
investimento. (DCMS).
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A empresa condiciona ao volume de tarefas envolvido a instalação de postos
dentro, ou bem próximos às Bases Navais pelo Brasil, novamente, buscando segurança
para seus investimentos e possibilidades de expansão no mercado civil.
Especificamente sobre ter um quiosque, um centro de
atendimento, dentro das Bases da MB, estaria sujeito a um
plano de negócios e um contrato específico. Teríamos que
estudar essa viabilidade, mas acho que é possível. (DTEC).

...interessa. Por exemplo, o nosso caso, muito voltado para
assistência técnica. Tenho um técnico em Salvador, e vocês
tem uma Base enorme lá. Como viabilizo um técnico ou filial?
Pela operação, pelo volume de operação; então se tiver um
acordo com a MB de terceirização, monto o que precisar,
onde precisar, se tiver um pouquinho de garantia de serviço,
porque o resto vou buscar no mercado. (DADM).

Os

navios

da

MB

e

a

quantidade

de

eletrônicos,

equipamentos de linha, normais, de série, que tem, em
princípio, não justificariam unidades específicas, mas, sim,
parcerias em certos portos padrão, eu diria, talvez 7 ou 8
lugares

no

Brasil,

sim.

Você

tem

áreas

que,

geograficamente, para deslocar um técnico para reparar, é
tão caro, é muito mais caro botar um elemento lá, saindo de
um lugar com infraestrutura menor, do que ter um cara lá
treinado para fazer. Agora, uma vez que esse elemento
esteja nesse lugar, ele pode atender não só o cliente MB,
como pode gerar recursos para atender a comunidade
naquela área. (PRAD).

Toda empresa quer isso, obviamente, a iniciativa privada só
faz isso quando consegue um retorno, não vai botar alguém
ali, para todo o mês estar perdendo dinheiro com aquilo.
(DCOM).

71

4.4.8 Fatores para escolha de um parceiro
As características desejadas na definição de um parceiro para nacionalização
de equipamentos comerciais para navegação marítima são descritas pela Empresa e
pela MB:
Na primeira avaliação, o comprometimento de se atingir crescimento e melhoria
constante são destacados, porém, ao avançarem as opiniões, percebe-se que, para a
MB, a capacitação técnica é um fator preponderante.

...esse parceiro me oferecendo presteza, engajamento para
esse acordo ser formado seria muito mais fácil, e outra: fator
dinheiro, óbvio, eu sempre diria até onde ele estaria disposto
a colaborar mais e visar o lucro menos
...querer crescer junto, ele visando o futuro, poder crescer
conosco e poder colocar esse produto também lá fora, é
isso, estar disposto a sofrer entre aspas juntos, trabalhar
juntos, a satisfação dele teria que ser a minha satisfação e
não o lucro que ele poderia ter. (GCMS).

...a capacitação de produzir aquilo que se deseja, então para
que essa escolha seja efetuada, seria necessário um grupo
de profissionais da MB, com conhecimento daquilo que se
deseja adquirir; conhecimento técnico, realizar visita aos
candidatos e a seleção, seria a capacitação de produtos, de
produção do parceiro.
... evita aqueles tempos enormes de exportação, liberação
da receita Federal, enfim, todo aquele trâmite que atrasa o
fornecimento do item, às vezes um transistor, um CI, que é
coisa minúscula, que pode, às vezes, ser resolvido de forma
rápida, demora dois anos para chegar, porque tem todo esse
trâmite burocrático que atrapalha. (CDEDSAM)
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Primeiro a qualificação da empresa, saber até que ponto
essa empresa realmente é qualificada, daí existem visitas
técnicas às empresas; além de verificar os produtos que ela
tem no mercado, se são realmente produtos de qualidade,
para que essa parceria seja mais constante. ...tem um banco
de dados na Defesa de produtos estratégicos de defesa.
Então você para qualificar uma empresa como estratégica de
defesa,

você

tem

que

realizar

esse

levantamento.

(GNACDSAM).

... para um projeto com prazo curtíssimo, tenho que levar em
consideração já a infraestrutura desse parceiro já montada;
para um projeto de mais longo prazo, posso pensar menos
na infraestrutura já montada e mais na disposição e na
capacidade demonstrada pela empresa; a MB deveria
considerar na escolha dos seus parceiros nacionais, hoje, a
capacidade técnica da empresa, porque isso é coisa
demorada, formar uma equipe com capacidade, você não
consegue fazer em cinco anos. Em segundo lugar, a
capacidade física da empresa. Dependendo do projeto, você
não pode resolver tudo num escritório 3x4; você tem que ter
uma empresa com capacidade, com equipamentos, com
instalações... talvez a capacidade de relacionamento da
empresa,

ela depende de uma capacidade de importar

determinados itens; ninguém espera que vá haver uma
produção 100% nacional de todos os itens. (DCMS).

A empresa se reveste de todas as garantias básicas para iniciar um projeto
dessa magnitude, com ressalvas à instabilidade econômica e política, que permeia o
meio empresarial:

Primeiro a gente tem que sentar e fazer muita conta, ver o
seguinte: para aquilo ali deixe de ser sonho e possa virar
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realidade. Desenvolvimento de tecnologia é muito diferente
de você simplesmente montar uma coisa. Tem tecnologia
mesmo, um circuito integrado, um desenho, etc. Você tem
que começar a montar a base, para você montar qualquer
coisa, você precisa do negócio chamado volume, volume e
um prazo longo para começar a fazer aquilo ali. Se você não
tiver demanda, você não consegue (DCOM)

A primeira coisa que você tem que ter é a seriedade da
empresa que está lidando com você. ... o projeto é sério, é
real? Tem mercado ou é um sonho, um delírio? A gente tem
que acreditar, se não acreditar, não adianta. Se acreditar e o
negócio for sério, vai dar certo, 100% de chance de dar certo
(DADM).

Toda empresa busca segurança; procuramos parceiros que
não sejam de curto prazo, parceiros de médio e de longo
prazo. Então, para escolha de parceiros, procuraríamos um
contrato de médio prazo, porque isso traz segurança para a
empresa, traz fluxo de caixa mais constante dentro da
empresa. Estabilidade até para poder crescer; para poder
investir. Então, com a segurança, com a constância do
andamento dos negócios, você começa a poder investir;
assumir outros riscos, você diminui o risco de inconstância;
então hoje a MB faz contratos de spot comigo, ou seja, eu
quero consertar este equipamento, quero comprar aquele
equipamento e pronto. Não sei quando o que eu vou vender
para a MB. ...não tenho nenhuma segurança, ou garantia,
em relação a futuro. Toda empresa busca isso. (DTEC).

...o problema, em termos de Brasil é a quantidade de fatores
externos que influenciam qualquer projeto. Você pode ter um
projeto tecnicamente definido, planejado, estimado em
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termos financeiros, em termos de volume, mas as regras no
Brasil, que são exteriores ao teu projeto, mudam tanto. O
fator preponderante para mim no Brasil é: qual é o peso
desse parceiro para conseguir segurar a inércia de mudar as
regras no meio do jogo? Então para mim, seriam as regras
para escolher parceiros, a estabilidade e a certeza,
obviamente, o máximo de certeza possível da continuidade
do trabalho juntos com projeto, com o mesmo objetivo; a
seriedade, e o conhecimento técnico para.fazer.
O risco aqui é muito grande; é muito mais difícil a gente
resolver algo. E você vê que, às vezes, os projetos aqui
ficam anos e anos, e não andam, porque são sempre fatores
novos que se põem, se consideram e o cara não consegue
fazer. (PRAD).

4.5 MARINHAS DA AMÉRICA DO SUL USUÁRIAS DE EQUIPAMENTOS PARA
NAVEGAÇÃO SIMILARES AOS EMPREGADOS EM NAVIOS DA MB
A pesquisa realizada nos periódicos Jane´s Radar and Electronics Warfare
Systems (2011) e Jane´s Fighting Ships (2012) revelou o quantitativo de navios, por
marinha, que poderiam se tornar clientes dos equipamentos fabricados no Brasil,
devido, principalmente, à pequena distância física do fornecedor. A tabela 3 apresenta
os resultados, totalizando, por classe de navios, a quantidade de equipamentos
comerciais para navegação atualmente instalada.

Tabela 3 - Quantidade de equipamentos de navegação comerciais
instalados em marinhas da América do Sul

País

Classes de navios

Argentina

04 Destroyers classe Almirante Brown
03 Fragatas classe Drummond

Qtd de equipamentos de
navegação por classe de
navio
20
15
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Colombia

Chile

Venezuela

06 Fragatas classe Espora
02 Navios Patrulha classe Cherokee
01 Navio Patrulha classe Olivieri
01 Navio Patrulha classe Sotoyomo
01 Navio Patrulha classe Baradero
04 Navios Patrulha Oceânicos (em construção)
01 Navio Anfíbio classe Hercules
02 Navios de Pesquisa
01 Navio Auxiliar Classe Durance
01 Navio Polar
96 Embarcações de Prefeituras e Guarda-Costeira
04 Fragatas classe Almirante Padilha
02 Navios Patrulha classe Toledo
01 Navio Patrulha classe Asheville
01 Navio Patrulha classe José Maria Palas
01 Navio Patrulha classe Balsam
01 Navio Patrulha classe Reliance
04 Navios Patrulha classe Point
02 Navios Patrulha classe Rafael Del Castilho Y Rada
03 Navios Patrulha Oceânicos
02 Navios Patrulha Fluviais classe Arauca
08 Navios Patrulha Fluviais classe Noduza
03 Navios Patrulha Fluviais classe Swift
09 Navios Patrulha Fluviais classe Tenerife
07 Navios Patrulha Fluviais classe 40
02 Navios Patrulha Costeira classe Jaime Gomez
07 Navios Anfíbios classe Morrosquillo
02 Navios de Pesquisa classe Providencia
02 navios Auxiliares classe Luxemburg
02 Fragatas classe Blanco
02 Fragatas classe Encalada
03 Fragatas classe Cochrane
02 Fragatas classe La Torre
01 Fragata classe Broadsword
06 Navios Patrulha classe Micalvi
03 Navios Patrulha classe Riquelme
03 Navios Patrulha classe Bloto Pardo
03 Navios Patrulha classe Casma
01 Navio de Pesquisa classe Alvsborg
01 Navio Balizador
02 Navios Transporte
02 Navios Oficina
02 Rebocadores classe Veritas
01 Navio Doca classe Fondre
02 Anfíbios classe Maipo
02 Anfíbios classe Elicura
18 Barcos da Guarda-Costeira classe Protector
15 Lanchas classe Rodman
15 Lanchas classe Defender
17 Lanchas classe Archangel
07 Lanchas classe Grumete Diaz
06 Fragatas classe Lupo
06 Fragatas classe Constitución
06 Navios Patrulha classe Guaiqueri
07 Navios Patrulha Fluviais

30
04
05
04
20
20
03
08
04
04
192
20
08
05
04
05
05
20
10
18
10
40
15
36
21
08
14
10
10
12
10
18
10
06
24
15
15
15
06
04
10
10
12
05
06
06
72
45
45
51
21
30
30
30
28
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Uruguai

03 Navios de Pesquisa
01 Rebocador
12 Navios Patrulha Costeira classe Punta Macolla
12 Navios Patrulha Costeira classe Gavion
04 Navios Patrulha Costeira classe Petrel
07 Navios Patrulha Costeira classe Polaris
02 Fragatas classe Commandant João Belo
01 Navio Patrulha Fluvial classe Wangerooge
02 Navios Patrulha Fluvial classe Cape
03 Navios Varredores classe Kondor II
01 Rebocador
01 Navio Balizador
01 Navio de Salvamento
16 Lanchas Patrulha

15
05
48
48
16
28
12
05
10
15
05
04
06
48

Total

1.375
Fonte: Elaboração própria

Acrescendo-se

a

esse

total

a

quantidade

de

aproximadamente

700

equipamentos instalados em navios da MB, tem-se o resultado final de 2.075 unidades
de equipamentos comerciais empregados em navios militares da América do Sul.

4.6 QUANTITATIVO DE NAVIOS MERCANTES/ EMBARCAÇÕES DE LAZER QUE
PODERIAM ADOTAR OS EQUIPAMENTOS NACIONALIZADOS
Segundo dados obtidos em levantamento junto à DPC, há cerca de 17.000
navios mercantes de bandeira brasileira registrados naquela Diretoria, assim como
1.065 embarcações de esporte/ recreio. Tomando por base os navios de maior porte
(arqueação bruta superior a 50, e a 100), que justificam a adoção de equipamentos
para navegação, tem-se a tabela 4, que explicita os quantitativos estimados desses
equipamentos, tomando-se por base a média de 01 equipamento de navegação para
barcos entre 50 e 100 de arqueação bruta, e de 03 para embarcações além de 100.
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Tabela 4 - Quantidade de equipamentos de navegação comerciais
instalados em navios de recreio/ mercantes de bandeira brasileira

Tipo de barco

Qtd c/arqueação
bruta > 50

Qtd c/arqueação
bruta> 100

6.616
248

10.329
817

Mercante
Esporte/Recreio

Qtd estimada de Equip. de
Navegação instalados

Total

37.603
2.699
40.302

Fonte: Elaboração própria

Somando-se os totais das tabelas 3 e 4, e acrescendo-se os 700 equipamentos
existentes em navios da MB, tem-se um quantitativo de mais de 42.300 equipamentos
de navegação marítima, todos importados, que podem se constituir em um mercado
para a nacionalização, em se tratando, somente, da América do Sul.
4.7 A INDÚSTRIA DA DEFESA
Com o advento da criação da indústria da defesa, algumas empresas celebraram
com a MB contratos de prestação de serviços, fornecimento de materiais,
nacionalização de componentes, e até equipamentos como um todo; porém, tal
envolvimento do setor privado não contemplou a gama de equipamentos comerciais
utilizados pelos navios para sua navegação.
As empresas que participam de projetos ligados à referida indústria de defesa, o
fazem com parcerias internacionais, lidando com equipamentos de alta sofisticação e
elevado custo, exclusivos para aplicação militar, conforme exposto na tabela 5 abaixo.
Foram discriminadas, também, as cotações médias para os modelos comerciais, a título
de comparação.
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Tabela 5 - Custo médio de alguns equipamentos instalados em navios de
guerra
Equipamento

Custo médio (em US$)

Radar 3D
Radar de busca combinada
Canhão 4,5”
Alça optrônica
Radar de navegação banda S
Agulha giroscópica
Ecobatímetro
Hodômetro
DGPS

9.960.000,00
4.500.000,00
4.200.000,00
1.200.000,00
50.000,00
50.000,00
13.000,00
11.000,00
2.500,00

Fonte: Elaboração própria

A tabela acima expõe os principais motivos da participação de várias empresas
em

processos de fornecimento/

nacionalização

em

algum nível, suportadas

tecnicamente por matrizes estrangeiras. O elevado custo dos sistemas militares torna
altamente atraente a presença de multinacionais, em projetos de apoio àqueles
sistemas; seja de melhorias funcionais, seja de nacionalização com baixo índice de
componentes manufaturados no país, em detrimento do baixo retorno de investimento
que os equipamentos comerciais para navegação proporcionam.

4.8 A LOGÍSTICA REVERSA NO CONTEXTO DA NACIONALIZAÇÃO
Conforme mencionado no capítulo 2, a SGM-303 (2006) prevê a retirada de
bordo de materiais inservíveis ou antieconômicos, facultando à OM o direito de se
desfazer deles como melhor lhe convier, usualmente vendidos como sucata. Com o
advento da nacionalização, o fabricante se encontraria em condições de receber o
referido material, no intuito de reaproveitar matérias primas para novos produtos, e
adequar o que não será reinserido no processo produtivo para que seu descarte tenha
o menor impacto possível em relação ao meio ambiente. Tal procedimento, atualmente,
é inexequível, pois todos os fabricantes localizam-se no exterior.
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5 ANÁLISE DOS DADOS
No presente capítulo foram analisados os resultados obtidos pela pesquisa, à luz
das referências literárias apresentadas, objetivando a compreensão do processo de
nacionalização de equipamentos comerciais para navegação marítima, e ressaltando a
contribuição da SCM da MB para o desenvolvimento de fornecedores nacionais.

5.1 A VISÃO DA MB
Esta seção procurou caracterizar as expectativas da MB ao ser abordado o tema
nacionalização, pelo prisma do cliente.
Os resultados apontaram o interesse primordial da MB em desenvolver parcerias
com fornecedores nacionais na área de obtenção, que de acordo com o Conselho de
Profissionais da Gerência da Cadeia de Suprimentos (2003), é uma das principais
atividades planejadas e gerenciadas pela SCM.
Como expectativa secundária, foram apontados tempos de resposta mais
rápidos do fornecedor como sendo altamente desejáveis, para sanar um dos principais
óbices enfrentados por essa Força. Minimizar esses tempos é apontado por Helms,
Etkin e Chapman (2000) como sendo um dos atrativos que a correta troca de
informações entre os parceiros proporciona. Prosseguindo na diminuição do lead time,
foi abordada a distância ao fornecedor estrangeiro, burocracia para licitações
internacionais conduzidas pelas Comissões Navais, e costumeiros atrasos devidos à
liberação alfandegária, como dificuldades a serem abolidas, em se tratando de produtos
manufaturados no país.
Segundo Lima, Primo e Machado (2009), cadeias de suprimento vencedoras
primam pela confiança e comprometimento em seus relacionamentos, devendo evoluir
de uma abordagem de mercado baseada somente em preço, para relacionamentos
colaborativos, de acordo com a complexidade e importância estratégica do objeto
pretendido. A MB é drasticamente cerceada nesse quesito pela legislação vigente, que
prioriza a política de menor preço, conforme a Lei 8.666/93.
A parte estratégica/ militar foi destacada como um diferencial no relacionamento
cliente-fornecedor, por abranger uma série de aspectos específicos de segurança e
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aprestamento de navios de guerra, devendo haver rigorosa triagem anterior à
disponibilização de informações e dependências à empresa nacionalizadora.
Relativamente a estoques, há um desejo bem definido da MB, de que o
armazenamento de sobressalentes seja terceirizado, pois constitui área não essencial à
sua missão segundo, preconizado por Brown et al. (2006), que posicionam estoque
como integrante da administração de fornecedores. Dornier et al. (2010) complementam
o conceito, advertindo que a concentração nas competências básicas é um dos motivos
de sucesso em uma reestruturação organizacional. O caso em tela é definido como JIT,
de vez que os estoques permanecem na posse dos fornecedores, e a demanda da MB
puxa o produto em sua direção (CHRISTOPHER, 2007; PIRES, 2009).
A possibilidade de instalação de postos de atendimento do fornecedor, próximos
às Bases Navais espalhadas pelo território nacional, integrou o elenco de desejos do
cliente Marinha, no sentido de otimizar o tempo de fornecimento de itens, sobretudo os
críticos, acelerando o processo de atendimento às necessidades dos navios.
A capacitação técnica se destacou como o principal atrativo na escolha de um
parceiro para um projeto de nacionalização, que Chopra e Meindl (2003) apontam como
primordial para a boa performance de uma supply chain. Também foi reportada uma
preocupação com instalações físicas compatíveis com o vulto da parceria.
De acordo com Pattnaik (2013), escolher um fornecedor é uma estratégia maior
para a empresa operar seu processo produtivo sem dificuldades na rede de cadeias de
suprimentos.
Existe uma propensão por parte dos setores da MB pesquisados em estabelecer
um programa de investimento conjunto de treinamento, que Pires (2009) destaca como
um dos fatores no desenvolvimento de fornecedores. Há opiniões que a maior parte do
conhecimento adquirido fique com a empresa; e, no tocante à MB, que haja um núcleo
com a finalidade de acompanhar e gerenciar o processo de nacionalização.
Os riscos de uma empreitada de nacionalizar os equipamentos abordados nesse
trabalho são bem aceitos pelo cliente MB, partindo do conceito que uma boa SCM pode
reduzir incertezas (CHANDRA; KUMAR, 2000), e de que alianças geram benefícios e
riscos, conforme Brown et al. (2006). O gerenciamento de riscos na supply chain,
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segundo Scanell et al. (2014), começa a se destacar como aplicação viável, pró-ativa e
estratégica da SCM.
Ballou (2006) sugere que uma boa aliança logística seja embasada por confiança
mútua e compartilhamento de informações. Tal compartilhamento formou dentre as
expectativas dos setores consultados, sendo unânime a opinião de que quanto melhor,
mais confiável, mais constante em troca de dados, experiências e feedback, mais
aprimorado se torna o processo pretendido.
A MB identifica dificuldades no alinhamento das respectivas cadeias de
suprimento, e no consequente compartilhamento de objetivos, que Christopher (2007) e
Pires (2009) classificam como de suma importância, pois gera um requisito de pleno
comprometimento e confiança, a fim de que a relação cliente-fornecedor seja de caráter
integrado e de longo prazo. Historicamente falando, a MB encontra dificuldades em
atender a cronogramas e programações que tornem realidade planejamentos de médio
e longo prazos, em decorrência de irregularidade no recebimento de recursos, e
alterações de objetivos ocasionadas por revisões de estratégias, muitas vezes em
consequência de avaliações técnicas e políticas mais aprofundadas. Apesar da situação
esboçada anteriormente, Pires (2005) e Dornier et al. (2010) recomendam que
parcerias de grande duração sejam mantidas com uma pequena base de fornecedores,
fim assegurar a qualidade dos produtos e melhor negociação dos preços.

5.2 A VISÃO DA EMPRESA
Os anseios que, se atendidos, motivariam a empresa pesquisada a integrar um
processo de nacionalização de equipamentos empregados em navegação marítima,
são descritos nesta seção.
O fornecedor antevê as dificuldades inerentes a essa empreitada conjunta com a
MB, baseado no retorno que seu investimento possa proporcionar.
A menção a incertezas é constante nos relatos, sendo esse parâmetro, de
acordo com Chandra e Kumar (2000) um dos que a SCM tem capacidade de reduzir.
Segundo Scanell et al. (2013), toda empresa está envolvida em alguma espécie de
gerenciamento de riscos. Tal incerteza se localiza, praticamente, na área politico-
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econômica, conduzida pelo Governo Federal, embora a dificuldade de aquisição de
tecnologia e desenvolvimento de projeto também tenha merecido citações.
Uma empreitada conjunta com uma Força Armada foi muito bem recebida, pelos
responsáveis pela empresa, embora a parte de serviços de manutenção tenha sido
mais destacada, em virtude da dificuldade acima mencionada de aquisição de
tecnologia. O nome "Marinha" foi citado como sendo uma excelente referência para o
mercado, a exemplo do que ocorre em países que já implementaram sólidas parcerias
entre Forças Armadas e indústria privada.
Na colocação da palavra "volume", a empresa explicita a expectativa básica do
setor privado, qual seja o lucro, aqui representado por quantidades mínimas que
assegurem o retorno do investimento e uma margem de ganho previamente estipulada,
além da continuidade da demanda.
A MB se apresenta para a empresa como detentora de recursos estratégicos
complementares, seja pelo prestígio, experiência na operação dos equipamentos, ou
por informações privilegiadas obtidas de concorrentes. A disponibilidade dos citados
recursos no parceiro é destacada por Dyer e Singh (1998) como sendo um dos
princípios da parceria, que por sua vez, é um dos sustentáculos da SCM. Os referidos
recursos de que a MB dispõe podem proporcionar à empresa aumento de eficiência,
redução de custos, aprimoramento do produto e tempos de resposta mais rápidos
(HELMS; ETKIN; CHAPMAN, 2000).
Na abordagem de alinhamento das respectivas logísticas, foi verificada uma
facilidade maior da adaptação da empresa em relação a MB, do que o inverso, como
era previsível, pois o cliente, neste caso específico é uma Força Armada. Esse
alinhamento estratégico se constituiu em uma das etapas básicas de avaliação do
conjunto de necessidades do cliente que o fornecedor se propõe a atender, conforme a
visão de Chopra e Meindl (2003).
Os profissionais da empresa divergiram quanto a viabilidade da MB terceirizar
seus estoques, seguindo as controvérsias manifestadas por diversos autores, como
Ballou (2006), Brown et al. (2006), Christopher (2007) e Dornier et al. (2010). Segundo
os argumentos contrários, a tendência do mercado de eletrônica naval é não se dispor
de estoques volumosos, para a obtenção de melhores retornos em outras áreas.

83

A empresa exteriorizou, como um dos principais empecilhos a serem transpostos
para uma parceria de nacionalização de equipamentos comerciais para navegação
marítima, as incertezas geradas pelo Governo Federal em sua política econômica. Além
de

um

planejamento

confiável,

uma

destinação

regular

de

recursos

para

reaparelhamento da MB foi citada como imprescindível para a formação dessa parceria.
Além da questão orçamentária, o investimento para capacitação, no intuito de domínio
de tecnologias cada vez mais voláteis, é relacionado na lista de obstáculos a serem
ultrapassados por uma empresa que se proponha a nacionalizar equipamentos para a
MB.
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES
6.1 CONCLUSÕES
No tocante aos objetivos intermediários, foram observados os seguintes
desdobramentos:
a)

se a MB adotar uma SCM que reduza problemas crônicos de

desabastecimento de sobressalentes, escassez de mão de obra especializada,
atualização de históricos de avarias, atualização de bancos de dados com identificação
de itens componentes e padronize os modelos de seus equipamentos, tal mudança de
processos permite inferir que haverá uma atenuação de forma significativa dos óbices
no fornecimento de equipamentos de navegação para navios de guerra.
b)

a partir da opinião dos entrevistados, foi possível inferir que o emprego

pela MB de equipamentos nacionalizados

pode exercer forte influência sobre o

mercado nacional e internacional (América do Sul), quando da escolha de novos
modelos para seus navios, pelo grau de excelência exigido pela MB, relativamente à
qualidade de seus sistemas e equipamentos instalados em seus meios, pois modelos
que atendam a navios de guerra, atenderão com maior margem de segurança os
requisitos da navegação civil.
O objetivo principal desta pesquisa foi descrever como a SCM poderia auxiliar a
MB no desenvolvimento de fornecedores para equipamentos comerciais para
navegação marítima. Os resultados obtidos evidenciaram, por intermédio das
informações e opiniões coletadas nas entrevistas, que os principais fatores seriam:
planejamento

exequível

de

necessidades

(aquisição

de

equipamentos

e

sobressalentes), estreita troca de informações técnicas e operativas quanto ao
desempenho dos equipamentos (principalmente na fase de protótipos), e demanda
mínima de compras, sendo este fator acompanhado de garantias do Governo Federal,
tanto para auxílio da empresa, quanto para assegurar que a MB seja contemplada com
recursos anuais que suportem um programa adequado de reaparelhamento/
modernização de seus navios de guerra.
O autor deste estudo entende que os objetivos secundários propostos também
foram atingidos, na medida em que:
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1)

Para um bom funcionamento da Supply Chain da MB, relativamente à

aquisição de equipamentos para navegação e seus sobressalentes, uma integração
entre os diferentes setores envolvidos se mostrou capital, objetivando a redução do
tempo de fornecimento daqueles itens; uma melhor comunicação para antecipar
necessidades de substituição e disponibilidade de equipes de reparo e instalação;
2)

Foi identificada somente uma empresa brasileira que apresenta potencial

para se dedicar a uma parceria de nacionalização com a MB (a que foi entrevistada). As
demais envolvidas no ramo de eletrônica naval são escritórios de representação
desprovidos de corpo técnico, ou filiais de matrizes estrangeiras, que não manifestaram
interesse em ingressar no referido ramo de nacionalizar equipamentos que suas sedes
fabricam; e
3)

Existe um mercado, na América do Sul, entre embarcações de esporte/

recreio e navios mercantes, todos de bandeira brasileira, e navios de outras marinhas
que totaliza, aproximadamente, 42.300 equipamentos comerciais para navegação
marítima. Não estando computadas as embarcações de esporte/ recreio e navios
mercantes dos demais países deste Continente.
Os dados coletados permitiram levantar algumas reflexões adicionais: a
nacionalização

é

uma

tendência

amparada

mundialmente

por

decisões

governamentais; porém há de se estabelecer diferenciação nos patamares de atuação
dos atores envolvidos (setores do governo, indústria privada, universidades, etc), para
que se obtenha e domine as tecnologias necessárias aos projetos, no caminho já
trilhado por países que fortaleceram sua indústria de defesa, transformando-a em
parceira, abrindo mão de atividades que puderam ser transferidas para as empresas,
principalmente as relacionadas à manutenção (política ainda não implementada pela
MB). As empresas no exterior estão instaladas na estrutura dos governos, das próprias
Forças Armadas: o governo italiano é dono de 30% da indústria de defesa; no Reino
Unido há duas grandes empresas que se situam em todos locais inerentes à defesa,
com seus representantes trabalhando dentro das Forças, em regime de parceria; nos
Estados Unidos, há empresas que se mantém praticamente por trabalhar apenas para o
setor de defesa.
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Embora, aparentemente, o caminho para nacionalização na área de defesa
esteja muito bem definido por pioneiros internacionais, alguns obstáculos secundários
foram identificados, pois além das restrições ocasionadas pela rápida obsolescência
das tecnologias envolvidas, o cliente MB adiciona um leque de empecilhos auto
impostos para a realização de parcerias, embasados pela ausência de critérios
coerentes de colaboração e confiança com os fornecedores, pela oscilação das
prioridades atribuídas a determinadas classes de navios, e pelo redirecionamento de
recursos previamente destinados.
O domínio da tecnologia de equipamentos comerciais para navegação marítima
proporcionará, à indústria de eletrônica naval, a possibilidade de galgar degraus
imediatamente superiores, com crescente complexidade, a exemplo do que foi realizado
por tantas empresas hoje consagradas mundialmente, mantendo e incrementando o
índice de nacionalização de seus produtos.
No cenário atual, ao obedecer à Lei 8.666/93, em sua sugestão da busca pelo
menor preço, a MB se expõe a situações de baixa confiabilidade, escopo de
fornecimento incompleto, e ausência de representantes capacitados no país. Em
decorrência dessa legislação dissociada da realidade específica das Forças Armadas, o
cliente sofre restrições que acarretam não conformidades facilmente elimináveis pelo
desenvolvimento de uma parceria com a indústria nacional.
A necessidade de políticas públicas integradas que almejem socorrer as Forças
Armadas nos quesitos de recomposição de seus quadros técnicos, principalmente de
servidores civis, foi evidenciada, pois sua ausência ocasiona gargalos na gestão da
cadeia de suprimentos, devido à distância que frequentemente se estabelece entre a
tecnologia e os profissionais encarregados de instalação e manutenção dos
equipamentos abordados por este estudo. Além da questão da qualidade, a
insuficiência numérica dos técnicos da MB foi exposta de maneira enfática. Tais
diretivas do Governo Federal devem, também, reavaliar o orçamento para o setor de
defesa, pois a escassez de recursos torna-se fator primordial na relação de óbices para
atrair a colaboração do setor privado.
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6.2 SUGESTÕES
Para futuros trabalhos, são oferecidas as seguintes questões para estudo:
1) Examinar a possibilidade de nacionalização de canhões e metralhadoras antiaéreas para navios da MB. Tal assunto já se encontra em desenvolvimento, porém
executado por empresas estrangeiras com baixo índice de componentes nacionais;
2) Desenvolver pesquisa semelhante na área de nacionalização de motores para
navios de guerra, pois há um monopólio estrangeiro no seu fornecimento; e
3) Estudar a empresa candidata a nacionalizadora de equipamentos comerciais
para navegação, do ponto de vista de seus fornecedores, a fim de se obter um alto
índice de nacionalização de seus produtos.
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APÊNDICE – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS
Entrevista nº 1 – 15/04/2014 - GCMS
Pesquisador: A colaboração da MB c/alguma empresa que possa nacionalizar
equipamentos de navegação comerciais – você acha que isso é fonte de
aperfeiçoamento, eficiência e disponibilidade de equipamentos e sobressalentes e
aumento de seu desempenho e sua performance?
Entrevistado: Eu acredito muito nisso, porque a troca de experiência é muito
benéfica até para a agilidade do reparo, e nós sabemos que os recursos são escassos
em termo até de disponibilidade de componentes; como a MB não consegue fabricar,
eu acharia super interessante, sim, essa participação de empresas nacionais, quem
sabe até estrangeiras, para o fornecimento desses itens, para que acelere o processo,
e é claro, essa parceria; lógico, a troca de know-how é interessante, até para que
dúvidas surgirão tanto da nossa parte quanto da parte deles, então essa integração,
essa colaboração seria fundamental para enriquecimento dos dois, inclusive.
P: Tem até um aspecto lá, que dependendo do sobressalente, o navio fica
totalmente impossibilitado de ter suas missões, suas comissões, porque, dependendo
do equipamento – por exemplo um radar...
E: Fica inoperante, perde sua comissão.
P: Exatamente; não significa apenas colocar ou recolocar o equipamento em
condições operativas, é o próprio navio como um todo que não teria condições
praticamente de cumprir uma missão. A expectativa desse sobressalente é importante.
E: Fundamental, e eu acrescentaria que a agilidade de um defeito ser sanado é
fundamental para até a continuidade dessa comissão. Muitas vezes ele sai “papa”, sai
100% e num determinado período da comissão, ele sofre avaria, então a agilidade do
reparo, nem que seja uma equipe que saia daqui e vá ao encontro do meio, ele tem que
ser super rápido, ágil. Um componente eletrônico que, às vezes a gente nem suspeitava
que poderia dar um problema – deu – a gente tem que ter uma agilidade, e essa
agilidade como? Mesmo aqui no rol da MB e do fornecedor desses sobressalentes,
quanto essa firma poder nos fornecer porque a gente sane efetivamente essa avaria, e
aí sim. O meio continua com sua atividade, a sua comissão, isso é fundamental.
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P: Então, essa colaboração MB/ empresa – qual a importância que você
vislumbra quanto à aquisição de conhecimento e a própria aprendizagem dos dois lados
da parceria?
E: Como eu disse, é uma colaboração, né? O desenvolvimento de determinados
itens para equipamentos do navio, logicamente, ninguém nasce sabendo, eles vão se
prestar, eles tem como fazer, né? E nós temos, de repente, os dados para facilitar essa
fabricação desses itens , né? Então eu vejo que a colaboração é fundamental em
ambos os sentidos, daqui para lá e de lá para cá, enriquecimento mútuo é interessante.
P: É interessante, porque como um navio de guerra é algo bem específico,
mesmo se tratando de equipamentos comerciais, você pode ter um requisito um pouco
mais apertado em certas coisas e no Brasil você tem temperaturas e umidades muito
variáveis, navegação fluvial, navegação lacustre, navegação marítima, cada tipo de
navegação afeta – tipo de salinidade, uma série de coisas, a própria oscilação do navio
em certas áreas. Isso tudo vai gerar uma demanda às vezes específica, tanto do
equipamento em si, mas às vezes de um ou outro sensor que pode te dar um
aperfeiçoamento de performance, do desempenho um pouco mais apertado, né?
P: Em relação a relacionamento de longo prazo, que é que geralmente se busca
numa parceria, um fluxo para os dois componentes? O que é que você acha que pode
auxiliar e o que é que pode prejudicar a relação entre os participantes? Você tem uma
já dá para durar muito tempo, o que pode ser positivo ou negativo nesse
relacionamento, nesse casamento?
E: Bom: positivo – o tempo, né? Esse tempo longo cria uma confiança mútua, tá?
E essa parceria é o que mais a gente quer, porque é confiança, então é o cara saber
que pode contar com você, o fato até de fazer o pedido e ele continuar te fornecendo,
em caso de dúvida, um aperfeiçoamento que pode ser feito, você entenderá
perfeitamente que ele precisa de um tempo para dar uma aperfeiçoada para poder
melhorar o desempenho do equipamento.
Negativo – sinceramente, só se for da nossa parte, em termos de grana, porque,
como a gente sabe, vai ter que ter uma disponibilidade maior de gastos, porque são
coisas mais específicas para a gente, até pelas altas, é, como é que eu posso dizer...
variáveis, né? De temperatura e desempenho que a gente realmente precisa de uma
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precisão maior, afinal de contas, a nossa Marinha é de guerra, e nosso navio tem que
ter uma precisão acima do normal.
P: Em termos de redução do ciclo de vida dos equipamentos, algo que é uma
realidade, hoje em dia. Lembra que antigamente nós tínhamos equipamentos que
ficaram trinta anos, hoje em dia, com dez anos todo mundo já está chiando que o
equipamento não atende mais ao que se espera. Você acha que isso contribui para que
as parcerias também se enfraqueçam, essa, vamos dizer assim, obsolescência mais
rápida, o mercado querendo jogar mais coisas, com todos os fabricantes tendo mais
pressa em trocar seus componentes para te vender de novo o mesmo sistema, ou um
sistema semelhante?
E: pois é, quando acontece isso, é um problema, mas eu sou um cara otimista;
eu costumo pensar diferente, eu costumo pensar que a gente tem que estar sempre
preparado para poder se atualizar. Eu não gosto de pensar que meu parceiro força uma
barra para me vender uma coisa, a mesma coisa numa embalagem diferente. Se isso
acontecer, está na hora de procurar um outro parceiro. Parceiro para mim é aquele que
forma junto, se houver, efetivamente, uma atualização no mundo, vamos buscar a
excelência, ele vai buscar a excelência e eu vou entender isso como o melhor para mim
para me manter, ou tentar me manter na ponta. E aí a parceria continua numa boa;
agora se houve esse outro lado que eu te falei, o cara querendo me vender a mesma
coisa num produto diferente, eu acho que tá na hora de começar a ver, a procurar
outros parceiros. Vai ser difícil? Vai; você não encontra de uma hora para outra, mas
acredito que se encontre, entendeu? A eterna busca de uma parceria.
P: Em termos de dificuldades, o que você acha que poderia prejudicar a
realização,

a

materialização

dessa

parceria

MB/

empresa

para

nacionalizar

equipamentos comerciais para navegação marítima?
E: Sinceramente, acho que o grande problema que eu vejo é a MB dispor de
recursos prontamente para primeiro requisitá-los e depois cumpri-los, porque isso aí
não é uma coisa de dois anos só, é coisa longa e, infelizmente, a gente sofre cortes
orçamentários e isso aí não há empresa que aguente; a gente teria que ter certeza de
um valor para poder cumprir até um contrato, para poder manter essa parceria,
infelizmente, eu acho, eu vejo isso como ponto negativo; nós temos um ano
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maravilhoso, no ano seguinte, é capaz de você não ter praticamente nada, então eu
acho que a gente precisaria de um planejamento muito melhor, para poder cumprir
nossos compromissos com os navios, com os parceiros, geral, eu vejo isso como
problema grave, e não é só na MB não, é no nosso país.
P: Agora o outro lado: quais seriam as vantagens que a nacionalização traria?
E: Nacionalização – para começar, o patriotismo fala alto para caramba, pelo
menos da nossa parte, e outra coisa: reduziria drasticamente o tempo da dependência
desse item estar na minha, ou melhor, na nossa mão, para poder efetivamente, como
agente costuma dizer, “ticar o evento” – fazer o reparo. Um reparo no exterior, em via
de regra, não demora, quer dizer, não chega antes de um ano, um ano e meio, às
vezes dois. Isso é um absurdo numa marinha de guerra que tem que estar pronta para
qualquer eventualidade, a gente não pode se dar a esse luxo entre aspas de esperar
esse tempo todo, isso aí é demais, a gente tem que procurar sim uma parceria,
preferencialmente aqui, óbvio, que aí fica tudo aqui; senão der certo, tem que ter outra
forma de parceria, mesmo com os estrangeiros, mas que esse item, esse reparo seja
de imediato ou no menor tempo possível, né? Assim que eu vejo.
P: Complementando o que você está expondo. Tem equipamento que, às vezes,
saem de mercado e aquele item é descontinuado, embora haja questões contratuais,
que o fabricante se obriga a fornecer cinco anos depois de encerrada a produção e, às
vezes, você cai na mão de um “broker”, no interior da Europa , o cara vai te cobrar os
olhos da cara, às vezes uma peça usada, o cara não vai te dar garantia e você está
desesperado porque o navio está sem radar, sem giro, tá sem alguma coisa importante,
mesmo ao nível de navegação, mas inviabiliza o navio a combater, essa parte também
eu acho bastante interessante: retirar essa dependência tão grande que a gente tem da
boa vontade, entenda-se de bons preços lá de fora.
P: Uma outra questão – como a grande troca de informações entre o usuário,
que é a MB e o fabricante, em termos de dados, registros de desempenho, como ela
pode realimentar o projeto de construção, instalação e principalmente as rotinas de
manutenção dos equipamentos? Como você acha, digamos assim, que essa via de
mão dupla pode melhorar essa questão: desde o projeto até você adequar melhor as
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rotinas de manutenção, quando você vai precisar de determinado sobressalente, você
já começa a ter MTBF mais confiáveis e tal; como você vê essa questão?
E: Bom eu apresento uma necessidade, eu vejo assim, bem simples: eu
apresento uma necessidade para esse meu parceiro, ele vai fabricar o produto, me
entrega; eu acho que o grande interessado disso tudo, antes da gente mesmo, é ele
próprio, porque ele é um fornecedor, ele não quer fornecer só para o Brasil, quer
fornecer para o mundo, mesmo sendo ele nacional, aliás eu acho que até
principalmente deveria ser a nossa óptica, então ele mais do que ninguém vai querer
ver esse equipamento que ele desenvolveu dando baixíssimos problemas, e como ele
pode ter isso? Fazendo com que nós o testemos o tempo todo, entendeu? Então ele faz
o levantamento das coisas que são críticas, que estão dando problemas e ele sempre
aperfeiçoando no sentido nós realimentando, no sentido de: olha, isso aqui não tá legal,
isso tá queimando antes do tempo e tinha que ter uma vida útil maior, e ele tem que se
esforçar, e é tarefa dele de aperfeiçoar, de melhorar sempre, eu acho que essa seria a
forma dele ter um produto confiável e seguro para poder oferecer para outras marinhas,
quem sabe?
P: Como se fosse um Fusca, né?Você está começando com produto simples,
mas muito confiável e entrando com preço competitivo para outras marinhas.
E: Isso aí, sem dúvida.
P: Vamos tratar de objetivos, né? Sendo o objetivo disso tudo você atingir/
atender as necessidades dos navios de guerra, será que você vê como sendo viável os
dois parceiros trilharem a mesma estrada em relação a metas a serem atingidas, aos
mesmos cronogramas de manutenção e eventuais substituições de equipamentos/
E: Quanto à parte de substituição, eu acho interessante, sim, porque como a
gente sabe, as coisas são substituídas com muito maior rapidez, tá? Isso envolve
tecnologia, então nós temos de estar antenados a isso e preparados para sempre, você
pode dizer, aperfeiçoar e chegar num determinado ponto que vai ter que mudar, vai ter
que substituir esse equipamento e nós temos que estar prontos, porque tão logo esse
produto esteja efetivamente acabado, venha para nós e nós substituindo-os dentro dos
nossos navios, dando, vamos continuar dando a continuidade às nossas missões e
sempre realimentando o nosso parceiro, ou seja, é um ciclo.
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Ele tem que continuar atualizando, para poder se manter competitivo no mercado
vamos chamar assim, eu vejo dessa maneira, bem simples, temos que estar
preparados, esse negócio que é a filosofia que eu vejo na MB – perpetuar
equipamentos que quase mais ninguém usa, “nego” acha que nós somos bons, e nós
somos mesmo, porque a gente consegue manter operativos coisas que ninguém
acredita que ainda estejam aí operando. Eu acho que nenhum país do mundo faz isso.
P: Isso gera uma certa capacidade, mas uma capacidade artesanal,
praticamente de museu.
E: Bacana, está funcionando, mas por quanto tempo? Está sempre quebrando, a
rate de avaria vai aumentar muito, não fica confiável, você consegue manter, botou um
radar que já está obsoleto para funcionar, beleza, mas será que ele vai ser confiável
para a missão que o navio vai fazer? E a gente sabe que não, volta e meia o navio não
chega nem na metade do caminho e ele quebra, e aí sai uma equipe daqui para tentar
fazer milagre para poder botar em cima.
P: Perfeito, agora, quanto ao cronograma, você acha possível que a MB tendo
um cronograma, às vezes, um tanto quanto irregular e a empresa, pelo contrário, ela
trabalha dentro de um planejamento enxuto, ela tem que gerar receita.
E: Afi, ela tem que dar lucro.
P: Você acha que seria possível que essas partes compartilhem o mesmo
cronograma: olha, eu vou precisar daqui a tanto tempo de x unidades de ecobatímetro,
qual a tua taxa de produção? Você vai conseguir me atender, será que daria para a
gente chegar a um denominador comum?
E: Olha possível é, possível é, mas vai ser muito difícil, porque nós sabemos que
a MB, embora ela planeje, atrasos são constantes, disponibilidade de diques – ficam
disputando diques, a torto e a direito, os navios são muitos navios velhos, então o
Arsenal entra para fazer um determinado serviço e quando ele começa a fazer um
determinado serviço, é muito maior, então isso já tem um atraso, então , na verdade,
não é só equipamento; a gente tem que estar antenado para efetivamente modernizar a
nossa frota, porque navios velhos, ou melhor, quanto mais novos, menos defeitos,
então nós estaríamos antenados e preparando-nos para poder fazer, sim, essa
sincronização de planejamento. A firma com muito mais agilidade, até porque ela teria
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menos coisas, ela não seria tão complexa para desenvolver determinadas coisas, como
a MB, a MB teria que mexer tudo, né?
P: É porque a logística da empresa já está muito bem definida, mas a MB,
embora tenha estrutura, vamos dizer assim, continental, ela, às vezes não é confiável,
ela não te dá agilidade. Talvez nessa pergunta eu veja algumas arestas a serem
aparadas.
E: Muitas, possível? Sim, difícil? Bastante difícil, porque nós temos um problema
cultural, a gente gosta de ressuscitar defunto, ou, não sei se eu me expressei bem em
ressuscitar, a necessidade de ressuscitá-los porque por falta de orçamento, a gente não
consegue comprar, chegou a um ponto...
P: Não admite mais reparo.
E: Uma determinada época da minha gerência, eu tinha um equipamento que
economicamente não era viável para reparo, mas o dinheiro para reparo existia, porque
era um saco de dinheiro disponível para repará-lo e tinha um outro saco muito menor ,
em quantidade de grana para comprar novos equipamentos, então a gente chegava à
conclusão que pô, cara eu não vou alienar, porque se eu alienar esse equipamento eu
não vou comprar um outro e o navio vai ficar com nenhum; então eu vou tentar
ressuscitar esse defunto, e a gente consegue, mas com baixo grau de confiabilidade
para não ficar, quer dizer isso é péssimo, tem que dividir o dinheiro; eu acho que devia
ser um saco só, com planejamento melhor, porque, às vezes sai muito mais barato você
comprar uma coisa comercial, lógico, nem tudo, mas alguma coisa você consegue,
algumas coisas você consegue, por um preço menor do que gasta para reparo. Para
você comprar uma coisa atualmente, você tem que partir para uma “espec” da vida –
uma especificação técnica, isso demanda tempo, porque você não pode simplesmente
pegar qualquer coisa e botar no lugar, tem que ter um estudo da Diretoria, ver o que
implica isso, a gente até sabe que vai funcionar, mas efetivamente para ter a ordem
para colocar, leva um tempo – é outra parte que deveria ser mais ágil, também.
P: Em relação à integração de processos, se você tem uma constante troca de
informações de desempenho, sugestões de melhoria, alteração nas rotinas de
manutenção, elas podem ajudar a reduzir investimentos que são causados pela
superposição de atividades, porque aí a MB poderia abrir mão de alguma coisa, vamos
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dizer assim, terceirizando entre aspas para a empresa, aí não precisaria ter toda essa
estrutura que, às vezes, não funciona e a empresa porque tem uma vivência mais
profissional em relação a determinados assuntos, ela poderia assumir isso, e a MB se
liberar de uma série de atividades, vamos dizer, secundárias em que ela tem alguma
dificuldade em desempenhar. O que você acha dessa possibilidade?
E: Eu acho extremamente positivo, porque eu acho que se você puder, vamos
dizer assim, terceirizar, passar essa tarefa para quem já está no metier, a tua agilidade
vai ser muito maior, porque já tem uma resposta mais rápida e você de posse dessas
respostas de que está tudo OK, você dá continuidade a que efetivamente você está
destinado a fazer.
P: Ou seja, você mantém aquilo em que você é melhor, e aquilo em que você
não é tão bom...
E: Você dá para quem sabe, eu acho que isso faz uma agilidade tremenda e
uma tranquilidade também, porque você faz o que você é bom, você tá trabalhando em
que você é bom, eu vejo isso extremamente positivo.
P: Uma outra questão: a possibilidade de capacitação conjunta entre a MB e a
empresa, cursos, aperfeiçoamento, você tirar do equipamento o máximo, atender cada
vez melhor os teus navios, você acha que isso é interessante, vai dar retorno bom para
os dois?
E: Eu acho, voltando lá atrás, como a gente tava falando essa troca de
informações é fundamental para os dois, quem fabrica porque tá vendo quem tá
operando efetivamente dizer onde tá excelente, onde possivelmente não está, e essa
realimentação faz com que ele atualize, vá em cima daquilo que efetivamente não está
funcionando bem.
P: Ou seja, a MB serviria como um bom laboratório.
E: Um bom laboratório e vice-versa, porque quem mexe, eu sempre digo o
seguinte; esse laboratório: eu posso até fabricar um produto e dou para o meu
comprador, vamos dizer assim, utilizar esse laboratório – quem vai me dar essas
respostas é esse cara o comprador, é ele quem vai me dizer se está confortável, se não
está, se está operativo ou não, e essa realimentação é fundamental, e quem mexe,
quem trabalha é quem efetivamente pode te dar as respostas que você precisa...
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P: É o usuário.
E: Afi, eu vejo dessa forma.
P: Uma questão específica: você acha que existe espaço para complementar
recursos, por exemplo: a instalação de núcleos de atendimento da empresa próximos
às bases Navais, onde haja navios em número suficiente que tenham equipamentos
nacionalizados, que justifique você atender, sei lá, 15 ou 20 equipamentos, você acha
que seria interessante a empresa manter um posto avançado e aí, como muitas
empresas mantém até uma espécie de quiosque, um almoxarifado dentro da fábrica do
cliente, para você ter logo, digamos assim, uma agilidade maior em tempo, distância,
você tem uma constante troca de necessidades e atendimento ; você acha que seria
viável a empresa se estabelecer em nível nacional com pequenos postos de
atendimento?
E: Eu acho interessante, sim, agora, nessa parte, vai depender muito de quem
poderia fazê-lo; ele vai ter que efetivamente verificar seus custos, de que maneira isso
implicaria nesse dispêndio de recursos; eu digo o seguinte: nós não estamos em
guerra, graças a Deus, mas o quê que acontece? Se o negócio estivesse efetivamente
quente, isso seria fundamental; como não, a gente até poderia negociar isso,
dependendo do planejamento, das comissões; de repente não seria tão preponderante
que essa localização fosse tão próxima, mas bom sempre seria, porque quanto mais
perto, mais fácil até para você trocar informações, você está operando o equipamento,
mas tudo bem, agora tem celular, tudo, bacana, mas o olho no olho é outro papo, até o
cara de dispor a “deixa eu dar uma olhada in loco, deixa eu ver”. Sempre interessante,
agora não seria tão radical não, dependendo da grana, eu até aceitaria que a firma não
estivesse tão próxima, mas fundamental eu precisando, teria que ser um tempo bem
curto para o recebimento de qualquer item que fosse necessário ao reparo.
P: Uma questão: você acha que os equipamentos homologados, vamos dizer
assim, pela MB essa empresa teria facilidade no mercado, vamos dizer assim, no
mercado nacional de navios mercantes, navios de lazer, embarcações de lazer e até
para marinhas vizinhas Argentina, Chile e a própria Namíbia? Você acha teria como
essa empresa colocar esses...
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E: Se fosse homologado por nós? Com certeza, seria o peso positivo, daria uma
credibilidade muito grande, eu vejo dessa forma – a MB trabalhando com um parceiro,
compra. Isso aí é um sinal verde muito grande, para poder Le conseguir botar esse
produto no mercado externo, eu vejo dessa forma.
P: E agora, para a gente terminar, quais seriam os fatores, na sua opinião,
preponderantes para a escolha do parceiro, o que você levaria em conta se você fosse,
digamos assim, uma grande autoridade naval, como é que eu vou escolher quem vai
fornecer esses equipamentos, que critérios você usaria?
E: Bom, eu penso o seguinte: primeiro eu apresentaria, óbvio, as minhas
necessidades e escutaria muito, procuraria falar menos, escutar mais o retorno de como
seria feito. Sendo otimista, esse parceiro me oferecendo a presteza, o engajamento
para esse acordo ser formado seria muito mais fácil, e outra: fator dinheiro, óbvio, eu
sempre diria até onde ele estaria disposto a colaborar mais e visar o lucro menos, em
que sentido, porque o cara quando chega e te apresenta e já chega falando em
negócios e botando o preço quanto seria em tudo, eu já fico com o pé atrás. Eu acho
que teria que ser discutido e tudo e o parceiro de querer crescer junto, visando: “vou te
atender as tuas necessidades”, ele visando o futuro, poder crescer conosco e poder
colocar esse produto também lá fora, porque ele estaria também recebendo a minha
ajuda, a nossa ajuda, então parceria eu acho que é isso, o cara estar disposto a sofrer
entre aspas juntos, trabalhar juntos, a satisfação dele teria que ser a minha satisfação e
não o lucro que ele poderia ter, logicamente eu falo isso num lance de sentimento, eu
sei que o mercado aí é selvagem, eu procuraria me afastar desse tipo de empresas,
quem tivesse negociando comigo e eu conseguisse sentir que ele estaria disposto a ter
flexibilidade par que a coisa desse certo, esse seria quem eu escolheria, porque grana
eu vou sentir prazer em pagá-lo e ele vai sentir prazer em receber de mim a satisfação
que ele vai esperar, eu acho que isso daí seria o critério meu, eu não sou negociador,
sou simplesmente um gerente da Marinha de Guerra.
P: Em termos de histórico, tem algumas empresas que elas representam
fabricantes estrangeiros e já são bem antigas na MB. Se você levar isso em conta
também, o tempo de resposta, a boa vontade...
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E: Com certeza é preponderante, porque o cara te dá uma satisfação, às vezes,
até mesmo sendo negativa, porque milagre ninguém consegue fazer, isso é importante,
é muito chato você fazer uma pergunta e não ter o retorno, então desde o momento que
eu faço a pergunta e tenho uma resposta, mas uma resposta franca ele vai ter todo o
meu apreço, com certeza, vou levar em conta, sim.
P: Está ótimo, agradeço pela sua opinião.
Entrevista nº 2 – 06/05/2014 - CDEDSAM
Pesquisador: O item em relação a colaboração; como você veria uma parceria
bilateral entre a MB e uma empresa; será que essa empreitada daria uma fonte de
aperfeiçoamento de eficiência, maior disponibilidade de equipamentos, aumento de
desempenho, e, se essa colaboração fosse viável, qual a importância da aquisição de
conhecimento e aprendizagem?
Entrevistado: É eu acho pela experiência de, minha experiência maior é na área
de manutenção, né? Eu vi algumas vezes ocorrer algo semelhante a isso de uma certa ,
com um certo sucesso, obviamente a transferência de conhecimento, o conhecimento e
aprendizagem foram muito pouco passados; eu acho que esse deveria ser um foco
mais intenso; não no sentido da MB pegar para si a execução do serviço propriamente
dito, mas poder fiscalizar, saber o que cobrar. É dessa maneira, eu acho viável, acho
interessante; me parece que já existem alguns programas dentro do Governo, o próprio
Ministério da Defesa voltados para isso, realmente eu desconheço a profundidade do
pé em que isso está, mas eu acho viável, e como eu falei, na área de manutenção é
bastante interessante, na medida em que a nossa força de mão-de-obra, a nossa força
produtiva está diminuindo cada vez mais, e não está ocorrendo uma renovação de
conhecimento, o conhecimento está se perdendo; então, cada vez mais esse tipo de
parceria se torna interessante para podermos manter o aprestamento da nossa Força.
P: Exatamente, então você acha que você tem uma disponibilidade muito maior
dos equipamentos, eles estariam melhores, sempre em condições, em melhores
condições durante mais tempo?
E: Sim, a disponibilidade seria maior, inclusive uma das linhas de ação nessa
parceria é não... os contratos não serem por produto, mas por disponibilidade do item.
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Eu quero, por exemplo, um motor disponível para um navio ou para uma aeronave
durante tantas horas por ano; aquele motor tem que operar sem problema e aí a
cobrança passaria a ser diferente: ah eu quero – deu defeito no item, troca o item. Não
é que o avião tem que voar, por exemplo, 200 horas por ano. O avião parou, a empresa
vai ter que se virar para colocar o avião no ar de novo, porque tem que cumprir as 200
horas anuais de vôo; então eu acho que a disponibilidade efetivamente seria maior.
P: Perfeito. No quesito relacionamento de longo prazo, você acha que o que
auxilia e o que deteriora a parceria, quando o negócio começa a durar bastante; e uma
tendência hoje mundial é que o ciclo de vida útil dos equipamentos, ele ficou muito
reduzido; você acha que isso é útil ou nocivo também em relação à parceria?
E: Quando a gente pensa em Força Armada, a gente quer que o equipamento/
armamento esteja sempre funcionando, então se você usou poucas horas e deu
problema, passou a não ficar interessante; eu acho que é nocivo isso – a curta duração.
Tem que ser um negócio mais duradouro; você nuca sabe quando vai precisar usar e
se a coisa não tiver funcionando, como é que vai ser na hora que você precisar? Vai
morrer gente.
P: Você acha que uma durabilidade maior na operacionalidade desse
equipamento é desejável?
E: Com certeza.
P: Para que você inclusive em um tempo curto não tenha que trocar todos esses
equipamentos: uma obsolescência programada...
E: Porque senão todos os teus meios operativos vão estar sempre em
modernização; isso eu acho interessante: você tem que ter uma coisa que tenha, pelo
menos, um tempo razoável, digamos assim, em termos navais, eu diria 10 anos de
operatividade, sem necessidade de você ter que modernizar aquilo tudo; você tem que
manter ele disponível por um período de, pelo menos, uma década, porque você nunca
sabe quando vai precisar.
P: Perfeito; um tópico importante seria o compartilhamento de riscos e retornos.
Quais são as dificuldades que você vê para essas parcerias entre a MB e a empresa
para nacionalização de equipamentos comerciais para navegação marítima. Quais
seriam as vantagens auferidas com tal nacionalização?
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E: A vantagem para as Forças Armadas, para a MB, no caso, é a gente está
falando de MB, é a rapidez de prontificação dos meios, agora para as empresas é uma
questão um pouco mais delicada, porque a MB não consegue suprir tosa a demanda de
produção que a empresa tem, necessita para sobreviver. É, a MB, as Forças Armadas
não conseguem isso em lugar nenhum, até porque a gente dificilmente tá em guerra;
participa de missões de paz, consome material bélico, mas não no ritmo que as
empresas precisam para se manterem vivas, por dezenas de anos aí, que é o que as
empresas querem: ter lucros e tudo mais; então se a gente parte para desenvolve
equipamentos voltados somente para a área bélica, as empresas perdem o interesse
nisso. Eu acho que nós temos um potencial industrial muito bom, o país, principalmente
ali na área de São Paulo e Minas Gerais, na parte de eletrônica e tudo mais. Mas é
difícil para você seduzir uma empresa a entrar na área militar, porque não tem
demanda, você vai comprar 20, 30 ou 200 e não vai comprar por um bom tempo mais.
A empresa precisa ter seu recurso mensalmente, e as Forças Armadas não conseguem
isso.
P: Agora, nesse particular, nós mencionamos equipamentos comerciais. Você
acha que haveria, se a MB homologasse, por exemplo, esses equipamentos, haveria
mercado, mercado civil para essa empresa colocar seus produtos? Até em outras
marinhas?
E: Eu imagino que sim, mas há que se estudar os setores e até algumas
tecnologias, tem uma empresa em São Carlos, em São Paulo, ela é chamada
Optoeletrônica. O que faz ela sobreviver é a área médica, ela produz equipamentos
médicos, na área de laser; só que essa tecnologia também é possível de ser usada na
área militar, na área de defesa, e existem alguns setores do Ministério da Defesa:
Marinha, Exército e Aeronáutica, que lançam mão dessa empresa para produzir esse
tipo de equipamento mais nessa área de lazer.
P: Ou seja, para você, a exclusividade de fornecimento para uma Força Armada
ainda seria uma coisa deficitária para a empresa?
E: Eu acho que sim.
P: Perfeito. No tocante à comunicação, você teria uma constante troca de
informações, dados, registros de desempenho influenciando o projeto de construção do
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equipamento, a instalação e manutenção dos equipamentos, Isso seria viável? Essa
realimentação entre o usuário, que seria a MB, e o fabricante, vamos dizer assim, entre
aspas para fazer um equipamento sob medida, direcionado, não que fosse militarizado,
mas que atendesse com um padrão mínimo de desempenho. Como você vê essa troca
de requisitos?
E: Você quis dizer na questão de sigilo, proteção da informação ou...
P: Não, informações técnicas, não propriamente sigilo, ou seja, uma demanda:
eu preciso de um radar que opere bem em rios, no mar , uma lagoa – requisitos
específicos para navegação diversa no Brasil, que apresenta, não apenas para
navegação costeira, mar aberto, uma série de pequenas diferenças que pode aumentar
o leque de desempenho do teu equipamento. Você acha que isso seria um fator
positivo, seria interessante para o consumidor, para o usuário e o fabricante?
E: Usuário MB?
P: Isso
E: Não, com certeza, você quanto mais conversa com quem vai produzir, melhor
vai ficar o produto. Não adianta você ter uma idéia e falar basicamente, rapidamente
para quem vai desenvolver ou para quem vai fazer o que você quer e não entrar no
detalhe, não especificar bem a coisa, porque se você pede um caderno, você pode
receber um monte de folha que não seve para nada, entendeu? Pode ser um bloquinho
pequenininho que não deixa de ser um caderno. Você tem que dizer o número de
páginas, linhas por página, se é espiral, se não é espiral, se, enfim quanto mais você
melhora essa comunicação, melhor vai ser o seu produto. Eu não tenho dúvida disso.
P: Então. Além de uma especificação muito bem feita, reuniões de progresso...
E: Ah, sem dúvida, aí a gente entra no gerenciamento de projeto, questão de
gerenciamento de projeto; não tenho dúvida de que é o caminho para você alcançar o
melhor equipamento possível desejável.
P: Quanto à questão de compartilhar visões e objetivos, que é um tópico muito
importante, tanto que o nosso objetivo final é a satisfação dos nossos navios, nossos
meios – navios de guerra, você acha que existe uma possibilidade desses parceiros
trilharem a mesma estrada, em relação a resultados a serem obtidos? Alcançar os
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mesmos cronogramas de manutenção, e até mesmo uma eventual substituição dos
equipamentos; Oe dois estarem par e passo, alinhados com essas...
E: É isso aí, eu acho que tem a ver um pouco com a demanda propriamente dita;
o teu parceiro privado, no caso a gente – empresa pública, com uma parceria privada.
Essa empresa só vai estar focada, alinhada, em termos de objetivos e cronogramas e
prazos, etc, se o fluxo de capital estiver favorável, a empresa quer lucro, a tua
prioridade vai caindo, porque precisa sobreviver; o governo tem que estar muito ligado
nisso, porque à medida que deixa de entrar o recurso, deixa de haver interesse; eu
mesmo vi acontecer algumas vezes, em alguns setores que eu trabalhei, a ponto de
você ligar para a empresa e o cara dizer: “olha só, você vai comprar? Senão não vou
nem mandar a proposta, o orçamento, vou perder meu tempo e, no final das contas,
você não vai comprar nada”. Já me disseram isso, a empresa me falou isso. Quer dizer,
eu acho possível, desde que o capital esteja realmente favorável.
P: É, são dificuldades assim primárias, a irregularidade dos recursos e a falta de
previsão de aquisição, a gente não sabe quando vai comprar e quanto vai comprar, são
óbices interessantes que bloqueiam muito a..
E: Num primeiro momento, você tem um montante interessante, aí negocia,
negocia, no ano seguinte vem um terço daquilo que você previu, isso aí já desestimula
quem vai... o teu parceiro, o teu parceiro começa a perder o interesse, ele vai procurar
mercados que sejam maios atraentes, que tenham retorno, é... mais constante e certo
para ele, isso atrapalha muito, essa questão de retorno é prioritário.
P: Bom, temos a integração de processos; existe em toda a parceria uma grande
troca de informações, relativas a desempenho, sugestões para melhoria de
equipamentos, alterações nas próprias rotinas de manutenção, você acha que isso tudo
pode ter utilidade para você reduzir investimentos causados por superposição de
atividades: às vezes a MB pode delimitar – daqui até aqui haverá um investimento do
parceiro, daqui em diante, a MB cobre, para evitar exatamente duas entidades na
mesma atividade, gastando duas vezes a mesma quantidade de recursos. Você acha
que é possível essa separação, digamos assim, uma terceirização, seria muito bem
solidificada, que você possa ter confiança para fazer isso? Você acha interessante?
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E: Interessante, sem dúvida, agora a viabilidade disso é que é complicado, mas
é interessante, sem dúvida.
P: Porque muitas atividades são redundância, às vezes até de desenvolvimento,
um pode complementar o outro, talvez pelo próprio laboratório que a MB poderia se
tornar; um protótipo, por exemplo, a empresa já não gastaria seus recursos para ter
esses testes nesse tipo de barco; a MB, pelo contrário, como usuário poderia
enriquecer bastante o retorno de pontos que ainda poderiam ser melhorados e haveria
uma grande economia de recursos...
E: Eu creio que sim, eu creio que sim, isso a gente pensando em produtos que
possam ser efetivamente comercializados pela empresa, independentemente da MB,
sem dúvida, seria a MB, como você falou, o laboratório e aí teria que ocorrer essa
coordenação e a gente volta no gerenciamento de projetos; isso tudo com bom
planejamento, um bom gerenciamento de processo, cumprindo aqueles passos todos
do que é previsto; você faz o cronograma tendo todas aquelas reuniões de discussão e
tal, a coisa tende a fluir. Eu acho, sim, interessante.
P: Em termos de logística, se você começar a otimizar a tua área de atuação,
onde eu sou melhor, eu vou ter um rendimento melhor; áreas em que não tenho tanto
interesse em desenvolver, eu posso passar para meu parceiro, pode até ser que tenha
um rendimento melhor do que eu, então você começa a elevar tua média de
desempenho; as cadeias, as duas supply chains tem que estar muito bem
sincronizadas, para que nada falte e, na hora certa, você tenha um sobressalente ou
equipamento inteiro, para suprir aquela necessidade.
P: Então – especificidade de ativos – você acha que uma capacitação conjunta
entre a MB e a empresa, intercambio de treinamento, ou outro investimento que
propicie um bom retorno para ambos, você acha que seria viável essa troca, e mais em
termos de realidade; haveria espaço para complementação de recursos, como
instalação de núcleos de atendimento dentro das Bases Navais, onde houvesse navios
em número suficiente usando esses equipamentos comerciais?
E: Eu acho que isso é grave e, de certa forma, já até ocorre. No AMRJ e no
próprio CMS já existem alguns núcleos desses, algumas empresas que tem espaço
dentro do AMRJ e próximo ao CMS, que é o CMS; tem um escritoriozinho ali, para

109

prontamente atender às necessidades ou do Centro ou do estaleiro. Isso já ocorre de
uma forma micro, bem pequena, mas já ocorre na MB. Eu acho viável e acho bastante
interessante; você economiza tempo.
P: Essa economia também pode ser traduzida, por exemplo, você coloca a parte
de paiol na mão do fornecedor; você economiza teu espaço, você não precisa ter custo
de manutenção de itens e o parceiro se encarrega disso, pelo manos no primeiro nível
de atendimento, assim, pronto uso, como nós chamamos. Isso seria bastante
interessante.
E: Isso já ocorre dentro do AMRJ e com o CMS.
P: Basta apenas expandir isso para os Distritos Navais.
E: Sim, o AMRJ tem a CONSUB, o CMS... eu esqueci o nome da empresa.
P: Atuações pontuais, agora...
E: O ideal seria realmente expandir, e, pelo o que eu vejo, isso tem dado certo,
pelo menos dentro do AMRJ; tem funcionado junto com a CONSUB no projeto da
barroso, de certa forma, fluindo bem.

Eu acho interessante, sim, essa parceria,

inclusive, passando para a empresa a responsabilidade, como você falou, de paiol,
armazenagem propriamente dita.
P: E a nossa última pergunta, que tem uma importância muito grande: quais
seriam os fatores, na sua óptica, que seriam preponderantes para escolher um
parceiro?
E: Eu acho que a capacitação de produzir aquilo que se deseja, então para que
essa escolha seja efetuada, eu entendo que seria necessário um grupo de profissionais
da MB, com conhecimento daquilo que se deseja adquirir; conhecimento técnico,
realizar visita aos candidatos e a seleção, no meu modo de ver, seria a capacitação de
produtos, de produção do parceiro, porque se você compra de um cara que diz que faz
e aí o cara não tem a fresa adequada, não tem a bancada eletrônica que atenda, que
alcance a frequência que você deseja, ele não vai fazer; se fizer vai acabar saindo mais
caro do que se planejou, porque ele vai ter que subcontratar alguém e aí a coisa
começa a ficar fora do controle. Eu acho que o principal fator seria esse aí – capacidade
do parceiro produzir o que ele diz que pode produzir, para isso, você tem que fazer
umas visitas técnicas às empresas. A FAB faz isso; tive oportunidade de participar, tem
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uma auditoria que a FAB faz nos fornecedores dos produtos lá que são adquiridos pela
FAB. Formam um grupo de engenheiros, eles visitam a empresa, não só engenheiros,
mas aviadores, também, quem opera o equipamento, conhece a empresa, vê os
equipamentos, a capacidade , a qualificação profissional do funcionário, etc e tal. Tudo
isso é avaliado naquele candidato, e aí vai ticando lá os itens; tem um critério préestabelecido, e quem atender, quem está dentro daquele critério que foi estabelecido é
que você continua, ou passa a fazer a parceria com ele ou não; se não atender aquilo,
ou ele se qualifica ou perde.
P: Perfeito, agora nós temos algumas empresas aqui que representam
fabricantes estrangeiros e já cooperam com a MB há muito tempo; você acha que o
resultado dessa operação com a MB, em termos de tempo, em termos de, digamos
assim, de lealdade, em termos de bons serviços prestados, um candidato a se tornar de
representante a fabricante, isso seria levado em conta, também?
E: Eu acho que deveria ser, porque se ele, se ele está tendo suporte da empresa
que já vem trabalhando junto, de certa forma, tem uma certa lealdade com a MB,
mesmo estrangeira, e ele está disposto a dar esse suporte para essa sua filial aqui, eu
acho que isso deve ser levado em consideração, sim, porque já tem um background
anterior, e se ele vai ser filial ou braço daquela empresa aqui, ele vai ter o suporte da
empresa. Eu vejo isso... agiliza; evita aqueles tempos enormes de exportação, liberação
da receita Federal, enfim, todo aquele trâmite que atrasa o fornecimento do item, às
vezes um transistor, um CI, que é coisa minúscula, que pode, às vezes, ser resolvido de
forma rápida, demora dois anos para chegar, porque tem todo esse trâmite burocrático
que atrapalha, então, eu acho que tendo um braço da empresa estrangeira aqui no
Brasil para dar esse suporte e vejo, ainda, um outro aspecto, porque o conhecimento
acaba ficando, eles dão, montam a estrutura aqui, começam vindo primeiro com
profissionais estrangeiros, mas sempre tem brasileiro junto e vai aprendendo e aí acaba
ficando , e o equipamento está aqui.
P: Você mencionou uma vantagem muito grande: a enorme redução de tempo
de fornecimento.
E: Só isso daí já justifica essa consideração.
P: Obrigado pela sua opinião.
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E: Espero ter contribuído.
Entrevista nº 3 – 09/05/2014 - GNACDSAM
Pesquisador: Na parte de colaboração, a pergunta é a seguinte: seria viável
uma parceria da MB com outra empresa para que ela possa fornecer, produzir no Brasil
equipamentos para navegação comerciais? Você acha que essa colaboração vai
aperfeiçoar

a

eficiência,

vai

disponibilizar

melhor

o

equipamento,

melhorar

desempenho, e se realmente essa colaboração for viável, qual a importância da
aquisição de conhecimento e aprendizagem?
Entrevistado: Eu vejo da seguinte maneira: vou citar um exemplo prático –
estou vivendo, agora, a questão do MAGE – um equipamento que a MB desenvolveu
através de seu Centro de Pesquisa, e a partir daí, ela chamou uma empresa; a empresa
se interessou na elaboração do protótipo, fez o protótipo, o protótipo deu certo, e a
partir daí, ela produziu para outros navios da MB, além daquele protótipo.
Evidentemente, tem coisas que só o dia-a-dia vai ajustando os projetos, mas como
iniciativa de nacionalização, eu vejo que foi interessante nesse caso específico e
acredito que outros venham a contribuir, porque não se pode num mundo onde se fala
tanto em autonomia, você ter uma marinha de guerra ficar sujeita a empresas externas,
então eu vejo com bons olhos essa iniciativa, e tenho vivenciado isso na prática de uma
forma interessante, embora ainda com algumas restrições, porque tudo ainda é muito
embrionário.
P: Você acha que esse conhecimento vai ser, digamos assim, disponibilizado,
vai ser de uma certa maneira transferido para a MB, em termos até de um curso
específico, em termos de um curso de operação? Você acha que isso seria um ganho
para o pessoal de operação e manutenção?
E: Com certeza, inclusive o contrato estabelece isso – cursos de manutenção, de
operação e agora, é preciso que haja continuidade, que não sejam assim casos
isolados, esse caso específico está sendo feito com as Corvetas, mas eu penso que
deveria continuar, porque senão é um conhecimento que se adquire e que para, não dá
continuidade, não há aprimoramento, isso daí acaba não dando depois, mais para a
frente o resultado que a gente gostaria, com as produções em série, equipamentos
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mais sofisticados. Para isso tudo tem que ter a demanda, se não houver, infelizmente,
acaba ficando pelo caminho, né?
P: Bom, no tocante a relacionamentos de longo prazo, o que você acha que é
favorável e é contrário a esse tipo de empreitada, né? E uma tendência de mercado
hoje, em todos os setores é a redução do ciclo de vida útil dos equipamentos, você
acha que isso também influencia essa parceria MB/ empresa, ou seja, a cada vez
intervalos menores determinam que a gente vai ter que trocar equipamento por modelos
mais novos?
E: A questão que eu vejo fundamental é que a gente na MB não tem grandes
recursos; então isso daí seria o ideal, só que em função dessa escassez de recursos, o
que a gente percebe é até um tipo assim: uma expansão daquele prazo que seria
considerado aceitável para o equipamento. O contrário da perspectiva do mundo, que
você cada vez reduzindo mais, trocando por equipamentos novos e tudo, mas a nossa
MB, devido a essa falta de recursos, a tendência é tentar levar o equipamento até o
máximo que ele puder, correndo o risco de haver diferenças aí na tecnologia entre o
que de fato está de ponta e o que a MB tem.
P: Ou seja: manter o doente vivo até...
P: Em relação a, voltando à questão de longo prazo, você acha que se você
mantiver um fornecedor durante muito tempo, isso seria benéfico ou prejudicial? Você
acha que pode trazer em termos de confiança, ou até mesmo em termos de
desconfiança, quando as pessoas começam a se acostumar com o trabalho, umas das
outras?
E: Eu vejo assim: existe uma idéia inicial – vamos contratar determinada
empresa para fazer determinado tipo de trabalho. A gente tem que dar um crédito para
a empresa; se a resposta dela for uma resposta positiva, eu acho que vale a pena a
gente investir na empresa por mais algum tempo. Dentro de um planejamento, a nossa
idéia é fazer, inicialmente, esse tipo de projeto com vocês, a resposta foi positiva, a
gente avançar um pouco mais um pouco, mas paralelo a isso, é interessante como
questão de estratégia, também, você ter uma outra empresa, porque senão você vai
ficar nas mãos dela, essa empresa pode ser vendida, o que aconteceu com a própria
ARES; a ARES foi vendida para um grupo israelense , então é interessante investir,
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para poder dar continuidade, não parar simplesmente num projeto, mas, que tendo
resposta positiva e tudo continuar com ela; mas que tenha um plano bravo, para você
não ficar totalmente dependente, porque já tem caos de empresas que se saíram bem e
chega gente de fora, compra aquela empresa, e você acaba ficando nas mãos do
estrangeiro, de novo.
P: E é exatamente o contrário que esse trabalho aborda, que é nós tentarmos
nacionalizar o maior percentual possível desse equipamento. Pelo que você está
dizendo, a coisa seria até um retorno a uma situação que a gente não quer.
P: Perfeito. Importante é o compartilhamento de riscos e retornos, que,
evidentemente, numa parceria, você vai arriscar; os dois vão arriscar e os dois vão ter
um retorno. Quais são as dificuldades que você vê para a realização de uma parceria
entre a MB e uma empresa, no caso para nacionalizar esses equipamentos comerciais
para navegação marítima? Quais as vantagens que essa nacionalização traria para a
MB?
E: A questão é exatamente essa: a MB dar continuidade, porque já teve casos
que a gente contatou empresas. Aí a empresa chegou para mim e falou: quanto vocês
estão querendo comprar da gente? Qual a expectativa de aquisição ao longo dos anos?
Vamos fazer um pré-contrato? Eu falei que realmente a expectativa não é das
melhores; não podemos fazer pré contrato, porque não é da nossa responsabilidade
fazer isso; agora uma coisa interessante: mesmo a MB comprando pouca quantidade,
isso foi inclusive um argumento que a gente utilizou para essa determinada empresa,
que a MB aprovando o equipamento que ela produziu, essa empresa, a MB vai colocálo num sistema de catalogação da OTAN; isso vai abrir, teoricamente, horizontes novos
para aquela empresa, podendo atingir novos mercados de comércio, de venda, esse
argumento foi muito positivo, porque, a princípio, a empresa não queria adquirir mais
conosco, devido a essa falta de continuidade, a quantidade pequena, mas quando ela...
a gente usou o argumento de abrir para outras marinhas do mundo, ela se interessou.
Então, talvez, seja uma maneira de contrabalançar a pouca aquisição do material de
uma determinada empresa.
P: Essa expansão do mercado, no caso de equipamentos comerciais, que seria
o primeiro passo para nós nacionalizarmos, a empresa pode muito bem ter o mercado
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de marinhas mercantes e embarcações de lazer. Pelo que você está dizendo, a MB
homologando aquele equipamento, já seria, assim, um histórico muito favorável, não é?
E: Isso dá credibilidade ao produto da empresa. Isso daí; ela com certeza vai
utilizar, quando apresentar seus produtos para esses outros mercados aí. É positivo.
P: Agora, você já mencionou as vantagens da empresa, agora, em que a MB
teria vantagem em ter esses produtos nacionalizados?
E: A vantagem é a questão da aquisição; o menor tempo de aquisição,
teoricamente, uma aquisição mais barata, dentro do país, a gente nunca sabe, pode
haver uma guerra com um país daquela empresa lá e eles não fornecem mais, como
aconteceu até na guerra das Malvinas, quando os franceses não forneceram mísseis
Exocet para os argentinos. Então, por questões estratégicas, volto a falar, é
importantíssimo a gente desvencilhar do mercado externo.
P: Você acha também que nessa opção a gente fomentaria a indústria nacional,
economizaria dinheiro que a gente remete lá para fora, empregos...
E: Exatamente, isso eu iria comentar; além de tudo isso, você vai utilizar mão-deobra nacional, vai procurar qualificar mais, porque com o tempo, ela vai querer se
desenvolver, tem fatores sociais envolvidos, que não tem preço, entendeu? Qualidade
de vida para o povo brasileiro, que vai melhorando.
P: Perfeito. No tocante à comunicação, um projeto a gente sabe que o usuário
determina as condições que ele quer, os parâmetros, as especificações técnicas, e
geralmente ele pode acompanhar o desenvolvimento, para saber se todos aqueles
requisitos estão sendo atendidos, evidentemente, antes dos testes finais. Isso é, se
houver uma troca de informações constante, digamos assim, dados, registro de
desempenho. Você acha que toda essa comunicação estreita vai acabar influenciando
o próprio projeto, a instalação dos equipamentos e até as próprias rotinas de
manutenção dos equipamentos?
E: É, essa parceria, ela não pode ser uma parceria tipo assim, isolada, como o
nome está falando, ela deve envolver um acompanhamento, ela deve envolver essa
troca de comunicação durante todo o projeto é muitas vezes poderá ser reajustado, de
repente teve uma necessidade inicial, mas com o desenvolvimento de projeto, tanto de
uma parte quanto a outra vislumbram-se: “ não, a gente pode aperfeiçoar mais,
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caminhando por esse lado”. Essa comunicação é de suma importância, tanto para a
MB, porque vai ver o projeto crescendo, se desenvolvendo, e para a empresa também,
porque como ela vai

se engajando mais, ela vai procurando investir mais, ela vai

procurar se qualificar melhor, vai ter um envolvimento maior do que um simples: não,
vamos fazer um contrato e vamos esperar o resultado, e ficar esse gap entre a
assinatura de um contrato e a entrega do material, e então haveria um gap muito
grande, seria uma coisa muito estanque. Eu vejo que essa parceria tem que ser
dinâmica, ela tem que ser caminhada pela MB e a empresa, de forma constante, para
que haja até aperfeiçoamentos ao longo do próprio processo mesmo.
P: Inclusive depois, até quando houver os testes.
E: É, dar um feedback, também a MB o que pode ser melhorado, isso é
importantíssimo.
P: Perfeito. No tocante ao compartilhamento de visões e objetivos, nós sabemos
que o objetivo final é a satisfação do nosso usuário, do nosso cliente, que são navios de
guerra, para que tenha seus equipamentos funcionando no maior tempo possível,
sendo confiáveis e que ele possa atender às missões do navio. Você acha que os dois
parceiros, eles podem trilhar o mesmo caminho em relação aos resultados a serem
atingidos, atenção aos mesmos cronogramas de manutenção e eventual substituição de
equipamentos, porque, digamos assim, as cadeias de logísticas dos dois caminharem
assim, paralelas, que eles possam, digamos assim, eliminar uma série de desperdícios,
uma série de retrabalhos, para que as duas logísticas possam trabalhar conjuntamente?
E: Isso é importantíssimo, é fundamental, por isso que eu vejo que esse
processo tem que ser dinâmico, altamente dinâmico. Existe um objetivo inicial a ser
alcançado, mas esse objetivo ao longo de todo esse processo, ele pode ir sofrendo
ajustes, seja na quantidade, seja no próprio material que se pensou em adquirir e a
questão também da tecnologia envolvida, isso é fundamental que haja esse intercâmbio
entre as partes, para que o processo corresponda à realidade, às necessidades, tanto
da MB, e como a empresa também.
P: É porque nós sabemos que a MB, ela tem uma logística muito boa, quer dizer,
ela tem uma estrutura muito boa; às vezes ela não atende como deveria a tempo e a
hora as necessidades dos navios, mas existe essa estrutura, e nesse trabalho nós
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estamos verificando a possibilidade de partes dessa estrutura que não são, digamos
assim, perfeitas ou que tenham um desenvolvimento além do aceitável, que possam ser
destinadas à empresa, que ela possa incorporar; muitas outras firmas fazem isso –
clientes – atividades que não há interesse em desenvolver, ou a capacitação não é
suficientemente boa, você terceiriza para a empresa. Exatamente a gente desemboca
agora em mais uma pergunta: a integração dos processos: essa troca de informações
de desempenho, o próprio projeto, sugestões de melhoria, as próprias alterações nas
rotinas de manutenção, elas podem reduzir os investimentos que são causados por
superposição de atividades, ou seja, a MB vai abrir mão de coisas que podem
perfeitamente ser desempenhadas por empresas, por exemplo: paiol, armazenamento
de sobressalentes; a MB gasta um bom espaço físico, gasta recursos para manter
esses componentes catalogados, disponíveis; uma série de atividades, para manter
esse estoque mínimo. Isso você acha que poderia, por exemplo, ser passado para a
empresa, a empresa se encarregar de fornecer esse sobressalente?
E: Com certeza, isso é questão de se conversar, de se colocar em contratos, de
modo que a MB precisou, tendo aqui no mercado, a empresa estando no mercado
nacional, utilizar os seus estoques dessa empresa, para poder abastecer as
necessidades daquele momento; não precisando com isso ter seus estoques, como até
acontece e a gente vê depósitos aqui na MB com superlotação de equipamentos, que
muitas vezes não são nem utilizados. Quando eles fazem seus inventários, veem que
itens lá há anos parados, aquilo tudo tem um custo, tem um custo, e esses custos
poderiam ser transferidos para as empresas.
P: O próprio sobressalente eletrônico: a gente não tem noção de quando ele vai
pifar, não há desgaste. Você pode muito bem pegar um sobressalente, usar e ele
queimar, a eletrônica não te garante esse sucesso.
E: É importante nesse processo aí que exista, tipo assim, como é que eu vou
falar aqui – um esquema de que precisando, no menor tempo possível, aquele item
possa ser fornecido para a MB. Talvez até isso a empresa faria um estudo de
necessidades, para manter o estoque mínimo adequado, para poder atender, no menor
prazo possível, a MB. Então isso aí é fundamental, também eu vejo.
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P: Um outro aspecto; digamos especificidade de ativos. Você acha que a MB e a
empresa possam se capacitar conjuntamente, em termos de treinamento, ou outro
investimento que possa dar um retorno para ambos. Continuando aquele raciocínio,
você acha que nessa complementação de recursos, que nós já abordamos na outra
pergunta, por exemplo: instalação de núcleos de atendimento da empresa nas Bases
Navais, onde houvesse um número de navios suficiente que justificasse que a empresa
pudesse atender exatamente a questão de apoio à manutenção, sobressalentes,
porque nós vemos que em outras marinhas, até em outras empresas particulares, um
fornecedor, ele monta um quiosque, lá uma barraquinha, e está ali pronto para fornecer;
já tem ali uma dotação para pronto uso; para atender ao cliente. O camarada vai ali –
uma distância bastante curta – ou um telefonema e aquele sobressalente, aquele
serviço já está disponível. Como é que você vê isso em relação...
E: É, existem, por exemplo, algumas experiências nesse sentido, no CMS, por
exemplo, tem contato com a Atmos e tem gente da Atmos no próprio Centro, então isso
aí agiliza o reparo, aumenta, também, a interatividade entre as partes e com isso todos
sairão mais satisfeitos. Então, isso é importante também que haja esses núcleos dentro
das Bases, dentro dos próprios Centros de Manutenção, como até já tem ocorrido,
como eu já falei, com o objetivo é no caso da manutenção, é o pronto no menor tempo
possível e isso diminuiria, com certeza, esse tempo; então, é fundamental, também, que
eu vejo essa parceria a esse nível: a empresa indo até a MB e lá estabelecendo esse
núcleo – é importante.
P: E você acha, por exemplo, um treinamento conjunto, não para a MB continuar
a desempenhar como hoje, nos níveis atuais, mas, pelo menos para ter um
conhecimento mínimo até sobre fabricação, operação, manutenção; você ter hoje
equipes nossas melhor capacitadas, de repente até pessoal de bordo, para ter uma
capacidade maior para fazer um reparo emergencial no meio do mar, por exemplo, uma
situação já mais complicada. Você acha que isso pode dar um ganho operacional?
E: Com certeza, os cursos de manutenção são importantíssimos, eles devem
fazer parte de todos os contratos, operação, manutenção de 1º, 2º e até 3º escalão
também. Esse contrato, por exemplo, com a Omnisys – isso prevê curso de operação
do equipamento e também de manutenção até o 3º escalão. E é importantíssimo
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,também, eu gostaria de falar uma coisa que eu não tinha nem falado antes, é a
questão do incentivo da MB, a MB representando o Governo a essas empresas, do tipo
isenção de alguns impostos, juros mais baixos, ou seja, financiamentos, porque é
preciso, também, da parte do Governo que haja esse incentivo para as empresas, como
exemplo, uma vez, num seminário de Brasília, teve um Coronel da Aeronáutica, lá do
Rio Grande do Sul, falou que chegou lá trabalhando nessa parte de mobilização, depois
de um certo tempo – vamos convocar todas as empresas aqui, para poder ver o que
elas podem contribuir, no caso de uma mobilização aí militar. Aí ele comunicou as
empresas e de cento e poucas empresas, cento e três empresas, somente duas ou três
compareceram. Aquilo chamou a atenção dele – por que essas empresas não vieram?
Aí ele retornou a algumas e elas falaram: “o nosso caso é dinheiro, por que o que isso
vai representar para a gente de dinheiro? Se não representar, não adianta que a gente
não vai, entendeu? O que a gente vai ter de vantagem?”. Então é preciso que o
Governo dê esses incentivos, porque se não der, também a empresa não vai aderir,
não.
P: A empresa também não pode se lançar numa aventura, iniciar uma linha de
produção totalmente nova e, no fim de 3, 4, 5 anos, aquilo acaba e a empresa abre
falência.
E: A continuidade do processo é um fator também fundamental; tem que haver
uma continuidade, porque se não houver, não adianta - uma iniciativa que começa
muitas vezes embrionária mesmo, o conhecimento está sendo formado, está sendo
adquirido ali, tanto de uma parte quanto da outra e não havendo esse processo, para;
não tem sentido. Aí, talvez fosse até melhor nem começar.
P: Perfeito, para nós terminarmos, para você quais seriam os fatores
preponderantes na escolha de uma empresa parceira?
E: Primeiro a qualificação da empresa, a gente precisa saber até que ponto essa
empresa realmente é qualificada, daí existem visitas técnicas às empresas; além de
visitas técnicas, também a questão de verificar os produtos que ela tem no mercado, se
são realmente produtos de qualidade, para que essa parceria seja mais constante, não
seja simplesmente tomada assim, sem uma base mais sólida; então a gente tem feito
aqui, por exemplo, tem um banco de dados na Defesa de produtos estratégicos de
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defesa. Então você para qualificar uma empresa como estratégica de defesa, você tem
que realizar esse levantamento. Tem questionários, tem visitas técnicas, para ver se a
empresa... realmente ela pode...é uma empresa confiável ou não, porque se não for
também, não adianta, não interessa, porque na hora que você precisar dela, ela não vai
te dar a resposta que você espera. É fundamental a qualificação da empresa; isso é
fundamental também nesse processo todo aí.Você periodicamente estar qualificando a
empresa, essa qualificação é por tempo limitado; você tem que renovar através dessas
visitas técnicas e de checagem dos seus equipamentos, para ver se tem atendido, ou
não suas necessidades e de outros que dela se utilizam.
P: Nós aqui na MB, nós somos atendidos por algumas empresas que
representam fabricantes estrangeiros, na grande avassaladora maioria. Você acha que
essas empresas que hoje são representantes, que tem um corpo técnico que trata de
instalação, que trata de reparo; você acha que essas empresas teriam capacidade de
se tornar fabricantes; e caso afirmativo, o histórico delas em relação à MB, como elas
atenderam a MB, no passado, a disponibilidade, a presteza no atendimento, a boa
vontade em certas coisas, você acha que isso pesaria?
E: Com certeza, inclusive a gente vê os chamados processos de nacionalização;
se a gente for ver ao pé da letra, tem muita coisa ali que não são nacionais, volto a falar
na questão do MAGE; tem placas lá dentro que foram compradas lá fora, então essas
partes que não são nacionais, para que essa empresa se torne, efetivamente uma
empresa nacional, que o produto seja efetivamente nacional, é preciso ter investimentos
nela, ela vê que está tendo resposta; a MB também satisfeita com o desempenho dela,
e com essa simbiose, aí sim a empresa vai buscar aumentar cada vez mais o seu grau
de nacionalização daquele produto, e com isso crescer, crescer e também,
estrategicamente voltando a falar,

mais interessante para a MB, mas tudo é um

processo, precisa haver um Vo, tem que haver um Vo, e a partir daí uma constância
nesse processo, porque senão as informações vão se perder ou ficar paradas, e vai ter
no futuro que começar novamente, vai ser novamente aquela base inicial. Eu vejo toda
essa parte de nacionalização... essa parceria tem que ser constante, uma parceria que
vá amadurecendo, concretizando ao longo dos anos; vai aumentando a credibilidade
entre as partes, para que a gente possa, efetivamente, à medida que os anos
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passarem, ter uma auto-suficiência maior, em relação ao mercado externo, porque
como estratégia, isso aí é fundamental, também. Não tem como agente falar numa
Marinha de Guerra, em defesa de um país, se esse país não tem uma indústria nacional
forte. É importante que tenha essa indústria forte aqui dentro, mas a gente sabe que
não é da noite para o dia. Isso daí são universidades, também com o governo, seria
com esse setor privado
P: Obrigado
Entrevista nº 4 – 09/05/2014 - DCMS
Pesquisador: Bom, vamos começar a nossa entrevista com o quesito
colaboração entre a MB e uma empresa, no intuito dessa empresa nacionalizar
equipamentos para navegação comerciais. Primeiro eu queria saber se você acha que
isso seria viável e se essa parceria, esse casamento traria algum benefício de
aperfeiçoamento de eficiência, disponibilidade de equipamentos, e até aumentar seu
desempenho; e nessa colaboração, se houver realmente chance disso ser
materializado, qual seria a importância da aquisição de conhecimento e aprendizagem?
Entrevistado: Bom, na minha opinião, a colaboração é essencial, mais do que
viável, é uma necessidade, na verdade, para ambos, uma questão de sobrevivência,
tanto do cliente, né, que seria a MB, como do fornecedor, que é a empresa; uma
questão de sobrevivência; então a resposta seria viável? Sim, não só viável, como é
extremamente necessário. No item de aquisição de conhecimento e aprendizagem, eu
acho que nesse caso, especificamente, seria a empresa diretamente, e indiretamente a
própria instituição ou cliente, porque o fortalecimento da empresa, do ponto de vista
técnico, só vai se... sempre se traduzirá como vantagem para quem dela precisa.
Então... mas eu entendo, do meu ponto de vista, eu não entendo que conhecimento e
aprendizagem, sejam um item de vantagem mútua, eu acho que conhecimento e
aprendizagem, do ponto de vista técnico, devem ficar naturalmente com a empresa, e a
MB adquirir conhecimento e aprendizagem, mas já num nível gerencial de como
conduzir, administrar, gerenciar o processo de desenvolvimento, de colaboração.
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P: Ou seja, ela se beneficiaria do aumento de expertise do fabricante, em termos
de exatamente ter um melhor rendimento dos equipamentos, maior confiabilidade,
maior desempenho, exatamente no papel de cliente; é essa a tua ideia?
E: Exatamente, a vantagem técnica, ela é indireta para a MB, assim como a
vantagem comercial também é indireta para a MB, quando a empresa consegue atingir
outros mercados, ao contrário do que a gente possa imaginar, isso é vantagem também
para aquele que é usuário, para um desses mercados, o que seria no caso a MB, e da
mesma forma, o conhecimento técnico, a expertise da empresa ficariam... eu acho que
tem que ser, nada impede da gente absorver uma parte disso, apenas como uma forma
de manter um grupo mínimo, capacitado tecnicamente, para poder analisar e opinar
sobre os projetos, mas eu acho que o conhecimento técnico tem que ficar na empresa,
no meu ponto de vista.
P: É; e a MB não abriria mão totalmente desse conhecimento; teria exatamente
uma massa crítica...
E: Uma massa crítica reduzida, ou seja, eu acho que a gente não pode querer
substituir a empresa nessa hora, a gente tem que ser capaz de ter um grupo pequeno,
que consiga conversar com diversas empresas, cada um produzindo coisas em áreas
similares, ou mesmo diferentes, mas o papel de produção, de desenvolvimento, de
fomento, de efetivamente produção é responsabilidade das empresa, eu acho que é
mais ou menos esse o modelo que a gente está buscando aqui, até com a participação
do nosso Instituto de Pesquisa, que, em princípio, a gente poderia imaginar que faria
tudo, mas não; a verdade que ele é um fomentador, ele tem uma participação, uma
parcela na participação dos desenvolvimentos, mas a empresa tem que estar, desde o
início, trabalhando, esse é o meu ponto de vista, trabalhando para poder, ela sim, ter
esse conhecimento, porque a empresa tem condição de botar uma equipe de
engenheiros permanentemente trabalhando num determinado projeto, a MB não tem, a
MB pode, provisoriamente, colocar pessoas, um grupo de pessoas, mas essas pessoas
vão estar fazendo outras coisas depois, outras coisas depois, e esse conhecimento
acaba sendo perdido; então a gente tem que manter um núcleo pequeno, um núcleo
mínimo, capaz de controlar o que as empresas... e entender o que as empresas estão
fazendo; eu não diria nem controlar, mas talvez entender e eventualmente direcionar e
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opinar, quando a necessidade para dar uma direção ao desenvolvimento, mas não ser
capaz de desenvolver, também.
P: OK, no tocante a relacionamento de longo prazo, que é algo que se busca
numa série de aspectos, o que você acha que pode auxiliar, o que pode prejudicar o
relacionamento entre os participantes, a MB e essa empresa; e uma outra tendência
que o mercado se apresenta hoje, nos apresenta, é a redução do ciclo de vida útil de
uma série de equipamentos, até de uso doméstico. Como é que essa redução, que
também existe no uso desses equipamentos de navegação? O que ela influencia nesse
relacionamento, você acha que atrapalha, que auxilia? Porque você vai sempre ter que
trocar, em intervalos de tempo menores, os teus equipamentos.
E: É, eu vejo como assim, numa óptica mais comercial mesmo, eu acho que a
MB, especificamente, ela tem que se posicionar, tem que entender essas relações com
a óptica comercial/ estratégica. Então não adianta ser importante para a MB, tem que
ser importante e caber dentro de uma estratégia comercial, ou seja, estrategicamente
pode ser útil ao desenvolvimento de determinado equipamento, e eu posso demandar
isso de uma empresa, mas se a gente não olhar para esse desenvolvimento com uma
óptica comercial, a gente talvez não vá entender um determinado posicionamento da
empresa de não se interessar por um determinado produto. Então, eu acho que nessa
hora, a gente tem que ser, como acontece em algumas marinhas – como acontece aí
fora, as marinhas elas são, elas tem uma verdadeira parceria com as empresas; as
empresas desenvolvendo determinados produtos, mas só aquela marinha não é
suficiente para justificar o desenvolvimento do produto; então a marinha passa a ser,
também, a grande propaganda dos produtos da empresa, então a MB navega, a gente
já teve casos de navios estrangeiros que atracaram aqui repletos de representantes
comerciais, cada um montando seu estandezinho perto de seus equipamentos; então a
marinha acaba sendo, digamos assim, o grande marketing: se a marinha do meu país
adotou esse equipamento, é porque esse o que tem o seu valor, e só que eu acho que
isso tem que ser entendido de uma maneira muito mais complexa do que isso, porque
não basta ter um bom produto para ter um mercado, quer dizer, a gente tem que saber
qual é o mercado que uma empresa brasileira, desenvolvendo radar de navegação,
teria. Então eu acho que todas essas discussões, elas hoje, elas são estanques, pelo
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menos no meu nível, essas discussões são estanques. Eu tenho os requisitos técnicos
e a empresa tem os interesses dela, eu acho que a gente deveria ter um nível de
integração, pensando num relacionamento, voltando sempre ao tópico, né? A gente
deveria ter um relacionamento que fugisse mais ao nosso escopo, para entender quais
são as perspectivas do mercado daquela empresa, e o quanto que as minhas
especificações técnicas devem, ou podem, ser alteradas para aquilo caber na estratégia
comercial da empresa; então eu como cliente, deveria abrir mão, deveria ser capaz de
abrir mão de determinado requisito técnico, pensando que aquilo ali vai gerar um
mercado mais amplo, por exemplo, para a empresa, que ela já detectou essa mesma
necessidade, uma necessidade similar em outros países, e, obviamente, com esse, a
gente

se

volta

para

aquela

primeira

questão:

a

empresa

se fortalecendo

comercialmente, eu sou um beneficiário, na verdade, indiretamente, mas praticamente
um beneficiário direto, quer dizer, o crescimento da empresa, o fortalecimento da
empresa vai trazer para mim um benefício; e aí entra a questão do ciclo de vida
reduzido. A gente também tem vários exemplos do desenvolvimento que, dentro de um
contexto estratégico, o desenvolvimento principal está sempre no país local e aqueles
desenvolvimentos que já estão ficando obsoletos tem até um mercado para eles, então
a gente poderia pensar nisso, também, ou seja, por exemplo, se você tem um radar de
navegação que ele pode ser obsoleto para um navio de guerra, talvez esse radar de
navegação não seja obsoleto para um navio, é... mercante, pequeno, um navio civil;
porque, então isso aí eu acho que é uma coisa que não dá para gerenciar à medida que
vai acontecendo, ela tem que fazer parte de uma estratégia de relacionamento; então a
MB, ela não passaria a ser só um cliente, ela seria um cliente, de certa forma... eu acho
que a gente tem lidado com isso quando a gente define, elenca as empresas
estratégicas, do ponto de vista de defesa. É aí quando a gente tem um a estratégia de
defesa, quando a gente tem, a gente tenta privilegiar as indústrias nacionais, em
detrimento..., então eu acho que já há uma direção, já um esforço nessa direção, mas
acho que isso ainda é um pouco tabu para a gente – discutir aspectos comerciais
porque isso ainda é visto como uma forma de você interferir no negócio de alguém, ou
de se beneficiar indevidamente do negócio de alguém, quando você deveria estar
pensando exclusivamente nas suas... eu acho que isso é um obstáculo ainda a ser
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vencido, no curto prazo, para a gente poder estabelecer, a gente já tem feito isso, a
gente tem discussões em andamento, com diversas empresas, pensando em nos
favorecer, como cliente MB, mas pensando em abrir mão de certos aspectos, porque
tem que ser levado em conta, claro, o interesse da empresa, e nós somos, nesse
aspecto... a gente tem uma coisa que nos favorece; nós como MB somos, hoje, pela
nova realidade do país, a gente é um cliente, a gente não é tão grande quanto poderia
ser, diferente da marinha americana, que, de repente, encomenda: eu quero 100
radares daquele, quer dizer, se a empresa fizer só para a marinha americana, ela já
pagou os investimentos dela, e a gente não... a gente tem uma demanda pequena.
Então, a gente tem que estar considerando essa empresa com seus relacionamentos
com outros mercados, para viabilizar o nosso relacionamento com a empresa.
P: É, você... essa sua última colocação já se encaixa na próxima pergunta que é
compartilhamento de riscos e retornos. E quais seriam as dificuldades para que essa
parceria fosse concretizada? E mais uma vez, quais seriam as vantagens que a MB
conseguiria na nacionalização de equipamentos? Você já mencionou que nós somos
um cliente, assim bissexto, compra de vez em quando e compra pouco; e além de tudo,
acho que há restrições aí que podem, digamos assim, afugentar a iniciativa privada, o
Que você acha disso?
E: É, eu acho que isso aí, eu enquadraria essa questão de riscos e retornos
dentro dessa questão maior, que talvez fosse o relacionamento, porque a empresa tem
riscos, também. Enquanto ela puder não correr riscos, ela vai preferir não correr riscos.
Normal de qualquer negócio, então eu acho que a gente, dentro desse contexto de
relacionamento, eu acho que tem que haver uma parceria nesse sentido, também, ou
seja, uma definição clara e talvez... até já estou vendo aqui, tem comunicação; não sei
se agente vai avançar sobre isso, mas eu acho que é uma comunicação clara, o
relacionamento claro que vai permitir que a gente identifique quais são os riscos que
cada um está correndo, porque sempre há um risco, né? Então, por exemplo, um
desenvolvimento novo, você não pode, na nossa realidade hoje, a gente não consegue
imaginar muitos projetos que vão acontecer daqui a 5, 6, 7 anos. Mas um
desenvolvimento longo só vai ficar pronto nessa época; então, em geral, contratar um
desenvolvimento para um projeto que já iniciou, já é, por definição, um risco para o
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cliente, né? Porque a probabilidade daquele equipamento, em se tratando de um radar
de navegação, que seja, a probabilidade desse equipamento ficar pronto num tempo
que vai ser compatível com o cronograma do projeto, já é pequena, sabendo das
janelas temporais para desenvolvimento de tecnologia; então, esse risco, a gente já
assume ao, já assumiria, automaticamente, o risco de não ter o equipamento na época
certa; já é um risco, que o cliente, a MB assumiria, e a empresa, por outro lado,
também, tem que assumir seus riscos, como pressupõe o capitalismo, quer dizer, ela
pode ter, ela pode ter um ganho muito grande, se ela conseguir um mercado para
aquilo, como ela pode, de repente, daqui a 7 anos ou 5 anos, quando o produto ficar
pronto, a configuração internacional ser diferente e ela não conseguir, ou mesmo
nacional, ela não conseguir vender esse para lugar nenhum, porque, por exemplo,ela
pode ter um produto ótimo daqui a 5 anos, pensando em vender para os navios
pequenos que vão para rio, só que daqui a 3, 5 anos aparece um chinês com um
produto tecnologicamente parecido e bem mais barato, e aí, de boca em boca, todo
mundo vai preferir cair para o produto chinês, porque funciona, é homologado, possa
ser homologado, né? Então sempre tem risco, só que eu acho que esses riscos tem
que ser colocados abertamente. Na Inglaterra, isso é até uma informação ostensiva,
porque isso consta da internet; eles tem um relacionamento muito aberto – a marinha
com a empresa; ou seja, eles colocam sobre a mesa os custos, os riscos, as vantagens,
as desvantagens. Gerenciam em comum isso, ou seja, é claro que não é só um aparte
que assume todos os riscos; vai ser gerenciado de forma comum e mais uma vez, isso
tem que estar num contexto de estratégia comercial, como eu falei, os riscos, às vezes
a gente... técnico interpreta o risco de uma maneira bem limitada, o comercial esta aí
com uma visão muito mais ampla e aberta de risco, que a gente nem imagina que
exista, então, você tem os riscos tecnológicos daquele projeto; talvez seja uma parte
pequena dos riscos de um produto chinês, como esse, ou como uma mudança na
legislação, etc, etc; então pode elencar inúmeras possibilidades.
P: O orçamento da MB, que não é das coisas mais lineares e constantes do
mundo, também afugenta essa...
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E: É, na minha área de atuação, aqui, isso é gritante, porque não tem nenhum
produto dos quais a gente trabalha que seja baratinho, que a gente possa pagar com o
orçamento ordinário.
P: Caixa de economias
E: Caixa de economias; não tem nada baratinho, para a gente comprar, tudo é
muito caro; os equipamentos... não é porque a gente está no Brasil... notadamente, os
equipamentos de...os serviços mesmo que vão em navios de guerra, sejam eles
comerciais ou não, eles são equipamentos necessariamente caros e isso requer um
investimento, que, às vezes é incompatível com as diretrizes políticas, a realidade do
país, enfim... aí começa a fugir do nosso controle; eu acho que é por essa razão, mais
uma vez, que a gente tem que ter uma proximidade muito grande com a empresa,
porque existem outras formas de obtenção de recursos, como financiamentos públicos,
como o próprio investimento da empresa, que foge do nosso controle, então, mais uma
razão para que a gente busque... porque se for depender só do orçamento da defesa,
nenhuma empresa vai fazer nada, né? Mas eu acho que o espírito é justamente ao
contrário, hoje, estimular as empresas a buscarem outras formas de financiamento,
outros mercados, que justifiquem; para que a partir do momento que a empresa tem o
retorno esperado, aquele dinheiro gasto inicialmente passa a ser um investimento da
empresa, agora, se a empresa esperar apenas a demanda militar, eu acho que, hoje,
esse cenário não é totalmente favorável, principalmente, olhando para navios de guerra;
eu acho que há uma demanda grande, talvez maior para coisas menores, envolvendo
as próprias Forças Armadas, mas quando você fala de navio, a gente depende da
construção de navio, da compra de navio, e é ... começa a ficar mais complicado.
P: Certo, para você, o que um equipamento nacionalizado traz para a MB?
E: O equipamento nacionalizado, para mim, tem duas grandes vantagens
diretas, assim além de inúmeras vantagens indiretas; só para dar exemplo de vantagem
indireta, seria emprego de mão de obra nacional, mas não vou entrar nesse mérito.
Vantagem direta para a MB é primeiro: um apoio logístico garantido; se eu desenvolvo e
fabrico equipamento no país, teoricamente, eu tenho melhores condições de manter
esse equipamento, na teoria, né? Pode sempre subverter essa lógica; se você pensar lá
em que o produto desenvolvido usando peças estrangeiras, e agora a empresa não
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consegue mais adquirir as peças estrangeiras; eu estou imaginando um produto com
desenvolvimento com alto índice de nacionalização, porque isso é outro ponto, né? Um
desenvolvimento nacional pode ser ima montagem nacional, com peças estrangeiras e
ano que vem eu sofro, eu passo a ter restrições para importar essas peças, e aí minha
logística vai por água abaixo, né? Então, pensando num desenvolvimento com alto
índice de nacionalização, a gente imagina que a gente tenha uma capacidade maior de
reagir às demandas logísticas, esse é o ponto crucial, o ponto que permeia nosso dia-adia, que é a parte de logística., principalmente pensando e botando nesse pacote de
logística, chamado logística. Pensando nos upgrades do equipamento, nas alterações
do equipamento, nas adaptações em função de novas tecnologias, da necessidade de
instalação em outros lugares diferentes do previsto inicialmente, então, pensando nesse
contexto... E no segundo aspecto, é um aspecto que se apresenta maior para
determinado equipamento e menor para outros equipamentos, que é o aspecto de
segurança estratégica, ou seja, ter o domínio da tecnologia do equipamento é
imprescindível. Para outros equipamentos pode-se abrir mão, no caso do radar de
navegação, talvez esse item seja menos relevante, mas quando a gente fala de um
radar de navegação com capacidade de RPI, né? Baixa probabilidade de interceptação,
já é uma característica utilizada num radar de navegação que não se encontra, por
exemplo, em navios comerciais, e que isso é ... domínio disso é, de certa forma, uma
garantia de segurança militar para o país que domina essa tecnologia, então, eu acho
que são esse dois aspectos que eu colocaria.
P: Em termos de comunicação, há bastante troca de informações, dados; isso
influencia o projeto, a própria instalação, rotinas de manutenção dos equipamentos.
Você acha que o cliente sendo bastante claro quanto às necessidades que ele tem e
acompanhando par e passo o desenvolvimento do projeto,às vezes uma realimentação,
uma sugestão...Você acha que isso tem uma influência positiva em todo o processo,
essa colaboração estreita do usuário com o fabricante?
E: É, eu acho que essa questão do relacionamento, eu acho que ela acaba
permeando todos os itens dessa conversa, porque é assim, quando a gente vai falar de
relacionamento de longo prazo, como é que vai fazer isso sem uma comunicação
aberta? Compartilhamento de riscos: como é que você vai compartilhar riscos,
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minimizar riscos, se você não tem um processo de comunicação fluente, constante?
Então eu acho que isso aí é uma condição sine qua non para todo e qualquer item que
se possa pensar, quando a gente pensar em desenvolvimento nacional; até
identificação das necessidades, identificação das dificuldades, observação dos
problemas, para corrigir os projetos futuros, acho que a gente tem... na verdade, acho
que a gente muda um pouco a.. tem uma tendência, às vezes, a restringir muito o
acesso das empresas aos nossos equipamentos, mas eu acho que, de uma maneira
seletiva, a gente tem que mudar isso, não é abrir os nossos equipamentos para todas
as empresas, mas a gente precisa que as empresas conheçam os nossos problemas,
para que eles possam gerar soluções; a gente não tem mais como se fechar, então, a
coisa nessa hora, ela é assim, ela é um fator sem o qual não se pode imaginar nenhum
outro acontecendo.
P: Porque, por exemplo, a MB ela navega em lagoa, rio, mar, então, existe uma
sutil diferença de salinidade, temperatura, umidade, uma série de parâmetros que, às
vezes um equipamento só tem que atender; ele tem que ser razoavelmente operativo e
confiável, num cenário bem diferente, o cliente, no caso a MB, proporcionando logo
esses dados iniciais, aonde aquele equipamento vai ser usado, qual a perspectiva de
disponibilidade, MTBF...realmente é bastante interessante essa corrida bem próxima;
economiza uma série de retrabalhos, tempo, etc,etc.
P: Um outro tópico importante è compartilhamento de visões e objetivos. Nosso
objetivo aqui, como MB, é que nós tenhamos navios de guerra satisfeitos, com
equipamentos operativos, confiáveis, disponíveis para a grande parte do tempo em que
eles estão instalados; agora, existe a possibilidade de tanto a MB, quanto essa empresa
fornecedora, eles alinharem bem suas cadeias de suprimento? Seus objetivos,
cronogramas de manutenção, substituição dos equipamentos, como se realmente
fossem parte de uma grande empresa, cada um se preocupasse de acordo com o outro
e nós conseguíssemos chegar a um denominador comum, para o fabricante não propor
uma rotina, um cronograma de substituição totalmente inexequível para a MB. Você
acha que isso é ponto positivo?
E: É, eu acho; principalmente se a gente considera que hoje uma tendência de
redução de tripulação, por exemplo, se a gente... a gente busca viabilizar essa redução
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de tripulação, agente busca rotinas e procedimentos que sejam compatíveis com uma
quantidade inferior de pessoas; se a gente não compartilha essa visão com a empresa,
a gente corre o risco ainda de ter produtos que simplesmente sejam inadequados, ou
seja, estão com a perspectiva que haverá uma determinada mão de obra para fazer
determinada manutenção, enquanto que nós estamos buscando reduzir essa...Então,
mais uma vez, entra a questão ... eu acho que a gente acaba misturando com as
questões de comunicação, ou seja, o diálogo, mostrar para a sociedade, para as
empresas qual é a visão da MB; qual é, nesse caso específico. A visão da MB é
otimizar a tripulação a bordo, reduzir a tripulação a bordo, ou reduzir a estrutura de
manutenção, ou sei lá; posso imaginar aqui, ou terceirizar a estrutura de manutenção,
são visões que a MB tem, a MB discute isso hoje, e essas visões, elas tem que, essas
visões que são discutidas internamente dentro da MB, elas tem que, de certa forma,
incluir as empresas, para que a gente tenha... se agente pensar em nacionalização, que
a gente tenha um retorno, uma resposta compatível com aquilo que a gente está
esperando, então, eu acho que aí entra, mais uma vez, a questão de relacionamento de
longo prazo, questão de comunicação; eu acho que tudo isso acaba se misturando, se
mesclando, mas acho fundamental, acho que essa questão da visão, ela não é só
importante, também, quer dizer, numa instituição grande para ser compartilhada
internamente, também, quer dizer, numa instituição grande como a nossa, a MB é uma
instituição enorme, muito difícil compartilhar, existe um esforço muito grande para que
essa visão seja compartilhada internamente; é difícil; todas as empresas tem essa
dificuldade de compartilhar sua visão; então que você bota terceiros, pessoas de fora
que não tem, que não estão no dia-a-dia, acho que fica mais difícil, ainda, esse
alinhamento de visão. E porque não pensa ao contrário, ou seja, entender qual é a
visão das empresas, também, para que a gente possa tentar, eventualmente, adequar a
nossa visão para aquilo que é, por exemplo, um direcionamento do mercado; e, até
mesmo, do ponto de vista tecnológico, a gente não precisa esperar uma outra marinha
tomar uma decisão de tirar ou botar equipamento, mudar seu conceito de emprego,
para então pensar em fazer o nosso; a gente pode ter essa, esse retorno vindo das
próprias empresas, ou seja, a visão de futuro, em termos de tecnologia das empresas
pode, também, direcionar a nossa visão aqui; então é um compartilhamento de visões.
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P: Um outro item chamado integração de processos. Nós já vimos troca de
informações para melhoria de desempenho, sugestões para alterações na nossa rotina
de manutenção. Isso tudo, na sua opinião, pode ter um intuito de você reduzir
investimentos causados por superposição de atividades? Por exemplo, você tem o seu
fornecedor exclusivo, e toda a tua parte de paiol, de estoque, digamos assim, de pronto
uso, o, digamos assim,

o sobressalente de bordo, por exemplo, fica por conta do

fabricante; a MB não tem mais que gastar dinheiro em armazenagem, transporte, uma
série de coisas, você começa a abrir mão de uma série de atividades que a MB não tem
interesse em manter; ela tem interesse que ela seja servida dessas atividades e pode
dedicar esse recursos para coisas mais específicas, dentro da sua própria missão. O
que você acha desse tipo de terceirização?
E: Eu acho assim: é uma idéia... essas idéias de terceirização, essas
possibilidades de terceirização, elas não podem ser descartadas e desconsideradas, só
que eu acho um assunto muito complexo, que requer, assim, uma abordagem muito
mais profissional, talvez do que eu seja capaz de representar, mas o que eu vejo é que
não há como desassociar a questão de terceirizar serviços que, realmente, talvez eu
nem possa imaginar que eu nem precise fazer, como transporte, se eu não tiver como
garantir aquele transporte vai ser feito. Então, não é simplesmente ir lá no mercado e
contratar uma transportadora, quer dizer, os países, o modelo que os países tem
adotado é fortalecer a indústria nacional, fortalecer a indústria de defesa nacional,
transformar essa indústria em parceria; e aí sim abrir mão de determinadas atividades
que podem ser transferidas para a empresa; não só da parte de transporte, quanto da
parte do próprio... a própria parte de manutenção, né? Uma parte de reparo do navio,
treinamento, de tudo; então abrir mão da capacidade de executar uma função; ela só
pode ocorrer quando você tem a garantia de que outros podem executar aquela função,
o que pode parecer óbvio, mas não é tão simples, porque como é que você pode
garantir que num momento de necessidade, de mobilização, você vai ter aquilo
fornecido de maneira adequada? Se você não tiver uma empresa muito próxima, muito
parceira, com compromisso muito... não à toa essas empresas, no exterior, elas estão
entranhadas na estrutura do governo, das próprias Forças, porque não tem como ser
diferente; ela é uma parte, apesar de ser uma empresa privada... em alguns países até,
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por exemplo, na Itália, a indústria não é privada, a indústria tem uma participação
grande do governo, a indústria de defesa... uma participação significativa do governo,
se eu não me engano, o governo é dono de 30%, o governo é dono de 30%. Então,
mas mesmo numa situação capitalista, assim, onde a empresa é privada, onde é o caso
do reino Unido, tem duas grandes empresas privadas, elas estão em qualquer lugar de
defesa que você vai, existem representantes trabalhando ali, com parceria, então, você
só... eu acho que a delegação dessas atividades para as empresas é um modelo
interessante, eu acho que tem que ser, a MB vem pensando, vem discutindo isso, só
que eu acho uma discussão complexa e precisa, no meu entendimento, eu acho que é
um tópico que merece estudos profundos, para poder ser melhor discutidos, agora eu
vejo, particularmente, pessoalmente, eu vejo com bons olhos restringir as atividades,
por exemplo, do navio, à operação do navio, quer dizer então, a MB entra com a
operação do navio, e não precisaria se preocupar com aspectos que, efetivamente, tem
condições técnicas de serem transferidos para outros. A operação de um canhão não
tem como você imaginar nem um servidor civil num canhão, que é coisa específica, não
imagina um engenheiro da MB, hoje, militar, trabalhando numa operação, tem que ser
um oficial da armada; quer dizer, há uma coisa específica, mas porque o transporte, a
manutenção, porque não transferir, então, isso tem que ser realmente debatido.
P: O item de especificidade de ativos – existe possibilidade de uma capacitação
conjunta entre a MB e a empresa, intercambio de treinamento, ou outra ... qualquer
outro investimento conjunto que propicie retorno para ambos, para você ter um
crescimento, digamos assim, uma capacitação técnica, além de ser paralela,
abrangendo essas duas grandezas, uma coisa que se complementasse? E a segunda
parte da pergunta: se haveria espaço para, por exemplo, você já mencionou, nas forças
estrangeiras, que onde há alguma Organização Militar, tem um quiosque ali do
fabricante que apóia; a gente vê isso em uma série de outras situações; você acha
viável, acharia viável que uma parceria já consolidada, por exemplo, essa empresa
colocasse pequenos postos de atendimento, dentro das Bases Navais, por exemplo,
que justificasse você atender navios num tempo bem reduzido, com uma
disponibilidade de sobressalentes? Como é que você vê essa hipótese?
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E: É essa segunda parte é até mais fácil, porque eu acho que se há uma
demanda suficiente, não só colocar um posto, como colocar um prédio, colocar uma
estrutura; eu acho que tudo depende da demanda que se tem, né? Fazendo só um
parêntese, você, se quiser, você edita e apaga, porque não tem a ver com o assunto,
mas estava conversando anteontem com uma assembléia do condomínio, com uma
certa empresa de elevadores, que acabou de ganhar um contrato – queria até falar o
nome do prédio, mas esqueci agora. O prédio tem 56 elevadores, uma estrutura de
prédios que tem 56 elevadores; como ele ganhou esse contrato, o que ele fez? Ele
simplesmente contratou e montou um posto 24 horas, ou seja, existe uma mini empresa
naquele prédio de 56 elevadores, que essa empresa de elevadores justifica ter pessoa
24 horas, na verdade ele não tem uma pessoa; então ele tem para cada bloco de
elevadores, 10, 15 elevadores; ele tem pelo menos uma pessoa, então, ele tem uma...
talvez ali permanentemente de 5 a 6 pessoas trabalhando, que não na empresa dele,
atendendo chamados convencionais, que normalmente o prédio faz: liga para a
empresa, repara o elevador. Tem um grupo ali,quer dizer, se do ponto de vista
comercial isso é vantagem para a empresa, por que não poderia ser aplicado esse
mesmo raciocínio par as Forças? Então eu acho que isso aí depende muito da
estratégia. Por exemplo, se a gente tivesse a 2ª Esquadra no Nordeste, por que não ter
ali representantes e laboratórios e oficinas da empresa, e uma da eventual empresa,
eventuais empresas que venham fazer manutenção, para fazer um reparo mais rápido.
A empresa ganha, também, porque se você tem que mandar a peça ou componente
com essa infraestrutura, que a gente tem de transporte, se você tiver que mandar uma
peça lá do Nordeste para o Rio grande do Sul, você gasta tanto na logística disso, que
às vezes justifica ter. Agora, em relação à 1ª parte da pergunta, que é o ganha-ganha
tecnológico, mais uma vez eu acho, isso é opinião pessoal, que o modelo de trabalho
deveria ser: a empresa é o grande concentrador tecnológico e a MB tem pequenos
núcleos com conhecimento tecnológico, capaz de conversar com essa empresa, capaz
de apresentar as demandas e de receber os produtos, mas a MB teria pequenos
núcleos. Eu acho que o ganho que a MB tem de

ganho mútuo na parte de

desenvolvimento como esse, é o produto em si; acho que o produto em si é o ganho,
então, eu acho que qualquer ação que faça que...gere no final um produto bom para a
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MB, justifica o investimento que a gente tenha feito; então, eu acho que treinamento em
conjunto, eu acho que isso tudo, quer dizer, uma proporção pequena de gente da MB
dentro desse conceito de um núcleo capaz de lidar com diversas empresas, que tenha
uma formação técnica, científica; gente com mais formação, com mais experiência, mas
um núcleo que tenha a formação.
P: Bom; para a gente terminar, que fatores você levaria em conta para escolher o
seu parceiro?
E: Um parceiro nacional, né? Aí aquela questão: uma pergunta que permita
múltiplas interpretações; então, por exemplo, se eu preciso escolher um parceiro para
um projeto com prazo curtíssimo, eu tenho que levar em consideração já a
infraestrutura desse parceiro já montada, para um projeto de mais longo prazo, eu
posso, talvez, pensar menos na infraestrutura já montada e mais na disposição e na
capacidade demonstrada pela empresa, mas de uma maneira geral, eu acho que os
fatores que a MB deveria considerar na escolha dos seus parceiros nacionais, eu acho
que, hoje, a capacidade técnica da empresa, porque isso é coisa demorada, você não
consegue... talvez uma instalação você construa em um ano, mas formar uma equipe
com capacidade, você não consegue fazer em cinco anos, talvez não consiga fazer em
dez anos. Então, isso é uma coisa que faz parte, eu acho que a manutenção prévia
dessas equipes dessas empresas, as potenciais empresas parceiras, já faz parte do
risco da empresa, a empresa já tem que ter... pensar daqui a 15 anos ter um corpo
técnico, ou deveria ter pensado há 15 anos atrás, 10 anos atrás, em ter, hoje, um corpo
técnico e consolidado, para que ela possa iniciar qualquer tipo de projeto, não há como
você pensar em iniciar um projeto sem ter um corpo técnico na empresa, capaz de
conduzir esse processo; é claro que ele pode não ter o corpo completo, pode contratar
gente, ao longo do processo; você não pode formar naquela empresa um time de última
hora, só de gente contratada; então tem que ter um conhecimento; então, eu acho que
isso é fator primordial. Em segundo lugar, obviamente, a capacidade física da empresa,
dependendo do projeto, você não pode resolver tudo num escritório 3x4; você tem que
ter uma empresa com capacidade, com equipamentos, com instalações. Eu acho que
esses dois elementos são assim ponto de partida para se pensar, dependendo do
projeto, talvez a capacidade de relacionamento da empresa, quer dizer, uma empresa
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que vai fazer hoje um processo de um produto nacional, por mais nacionalizado que
seja o produto, ela depende de uma capacidade de importar determinados itens;
ninguém espera que vá haver uma produção 100% nacional de todos os itens, né?
Acho que ninguém mais no mundo faz isso, não sei, não tenho conhecimento suficiente,
mas imagino que nem nos Estados Unidos, talvez na China, que fabrica tudo.
P: Vai repetir o carro, o modelo Ford que fazia tudo: vidro, borracha, madeira,
tudo.
E: Eu não sei, mas essa empresa tem que ter uma capacidade de buscar novos
parceiros, tem que ter a capacidade de comunicação com setores diferentes.
P: Ter uma boa cadeia de suprimentos...
E: Eu acho que, essencialmente, uma capacidade, porque os desafios sempre
serão enormes; então a capacidade de trazer soluções..., e a gente vê claramente em
algumas empresas, tem dificuldades quando elas encontram determinados problemas
que são muitos, em qualquer desenvolvimento, tem obstáculos, tem que ter capacidade
de superar obstáculos e vontade. Eu acho que esses três elementos eu colocaria como
ponto de partida. Então, vamos lá: pessoal, em 1º lugar, instalações físicas já existentes
na empresa, senão você poderia pensar que um grupo de pessoas bem intencionadas
que se reúne há 10 anos, na sala de alguém, pode fazer alguma coisa, né? E o 3º seria
a capacidade de superar dificuldades, que, fatalmente, existirão, e isso está
relacionado, isso envolve uma boa capacidade de relacionamento da empresa, por
exemplo, sem a qual ela não consegue superar obstáculos. Então esses três elementos
eu colocaria, hoje, como, digamos assim, o ponto de partida para a gente pensar na
seleção de um parceiro, não que sejam suficientes, mas acho que são necessários.
P: Obrigado pelo seu tempo.
Entrevista nº 5 – 22/05/2014 - DCOM

Pesquisador: No tocante a colaboração, você acha que seria viável um
empreendimento bilateral entre a MB e a empresa, como fonte de aperfeiçoamento de
eficiência, disponibilidade de equipamentos e até aquisição de conhecimento e
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aumento de seu desempenho? E nessa colaboração, qual seria a importância da
aquisição de conhecimento e aprendizagem?
Entrevistado: Eu acho que a colaboração é viável. A absorção de
conhecimento, ela é importante, mas pela obsolescência que a gente tem falado, você
não adianta só adquirir o negócio para o fabricante uma vez, se você investiu dinheiro e
foi embora, só para você pegar um empreendimento privado, para entrar num negócio
desse, ele tem que ter um horizonte de tempo que ele possa investir tempo, ele possa
investir recursos, etc, etc, e ver que aquilo ali vai... ele tem o horizonte, ele pode vir a
ganhar com aquilo ali.
P: Perfeito, então você vê com, digamos assim, o impedimento maior esse
medo, essa insegurança, quanto ao retorno, quanto à necessidade de adaptar sua linha
de produção, capacitar sua equipe e, principalmente, na área de aprendizagem e
conhecimento que ficariam aqui no Brasil, o que seria uma grande vantagem, você vê
desse jeito?
E: Sim, eu vejo que sim, mas como eu tinha te falado, o que acontece: eu não
vejo isso como uma situação... esse tipo de equipamento, que você tem poucas
empresas, é uma área de eletrônica; o Brasil não domina, não tem cadeia nenhuma,
nem produtiva, nem de tecnologia, nem de nada; para você entrar nisso, não dá para
entrar nisso pura, ela precisa ter já uma cadeia, eu acho que é um esforço não só da
MB e de uma empresa, mas do país de querer montar uma base, assim como se
montou uma base de aço, uma base de tecnologia para agricultura; você teria que ter
uma base qualquer de eletrônica, o que é importante, e aí sim vamos formar uma base;
você teria que ter universidades, você tem que ter fomento junto com o governo de
incentivo, porque os impostos no Brasil impedem uma série de coisas que precisam
estar junto para que? Para desenvolvimento dessa cadeia produtiva. Eu acho que
empresa única, só a empresa única com a MB; você vai estudar, vai desenhar, mas não
acho que consiga ir muito longe.
P: Perfeito; no tocante a relacionamentos de longo prazo, você acha que auxilia
e o que deteriora a relação entre os participantes? Qual o papel, também nessa
pergunta, o papel da redução do ciclo de vida útil dos equipamentos, na duração da
parceria? Por que você vê que é uma tendência mundial, hoje, você reduz o tempo no
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qual você vai ter que trocar todos os seus equipamentos, até dentro da sua casa; hoje
você compra uma coisa que antigamente você trocaria com 10 anos, hoje, você começa
a trocar com 3. Você acha que isso é fator positivo ou negativo, nessa parceria?
E: Vamos lá: se você fosse pensar em termos de negócio – você pensaria: poxa
isso seria positivo, porque você tem a reposição; significa que você vai ter uma renda
ao longo de um bom tempo, você está num tipo de negócio que você está repondo.
Lado negativo – quando você está falando de uma coisa que você não domina a
tecnologia, se você não tiver a geração básica de você poder estar acompanhando e
criando os novos equipamentos para você poder participar dessa substituição futura, a
obsolescência pode ser um tremendo de um problema, porque você investiu muito
dinheiro, você comprou uma tecnologia, sei lá de um produto e você não domina, você
comprou, você produz, fabrica, etc. Daqui a 5 anos isso não vale mais nada, ou daqui a
3 anos não vale mais nada; você “micou” com aquele teu investimento, você não
recupera ele.
P: Ou seja, você tem que ter um compromisso temporal de você não deixar que
o estado da arte ultrapasse você; senão, o teu produto realmente fica um fusca 68 que
você fez com todo o carinho, para vendê-lo na década de 90.
E: Pois é, exatamente.
P: Perfeito. Em termos de compartilhamento de riscos e retornos, quais são as
dificuldades vislumbradas para a realização dessa parceria MB/ empresa, para
nacionalização de equipamentos comerciais para navegação marítima? E quais são as
vantagens que cada um teria, a MB e a empresa, de equipamentos produzidos aqui no
Brasil?
E: Bom, vantagem para a MB, eu acho que é a independência; para você numa
situação assim, você quer a independência. A vantagem da empresa seria se você tiver
um ciclo de desenvolvimento de um negócio novo, você está podendo contar com apoio
e entrar já com um parceiro; então, se você já entra com algum acordo, então a gente
vai estabelecer um plano, a gente vai comprar... tem esse objetivo, com esse prazo e a
gente vai fabricar isso e a gente vai ter um horizonte de tempo e de retorno, para você
poder se segurar nisso aí até você poder andar sozinho; então isso aí eu acho que é
uma tremenda de uma vantagem; você poder ter esse ponto de partida.
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P: É porque nesse estudo, nós tivemos o cuidado de restringir para a área
comercial, ou seja, se a empresa produzir e a MB aprovar, homologar esses modelos,
esses modelos poder ser vendidos, também, para a marinha mercante, embarcações
de lazer e até para marinhas próximas aqui, no caso Argentina e Chile, e até para a
marinha da Namíbia, eles podem ter mercado. Você acha isso bastante interessante? A
empresa não ficaria presa às demandas da MB, teria uma abertura maior de mercado;
até mercado internacional?
E: Olha, eu diria para você que nesse tipo de mercado ainda é um sonho, porque
você dificilmente...a não ser que comece a pegar algum produto muito básico, porque
você vai estar competindo com gente que está no mercado há muito tempo, que tem
uma tecnologia já dominada que você, provavelmente, para dominar essa tecnologia,
vai gastar muito mais dinheiro para entrar no mercado; é difícil você competir, quando a
tecnologia está mudando. Você tem uma janela aí, se a tecnologia já está antiga e você
vai fazer tipo a China, que vai lá e fabrica, produz e alguém desenha e você vai lá e faz.
Você até consegue ser competitivo para produzir, mas a obsolescência continua
deixando você na dependência do cara, ou seja, uma coisa é você produzir
eficientemente, outra coisa é você ficar independente daquele negócio. Eu acho muito
difícil, salvo se você começar essa parceria na periferia, nas interligações, na parte de
cabos, outras partes que... recuperação, enfim, eu acho difícil, a não ser que você tenha
uma coisa muito específica. Você falou de equipamento de navegação normal; é difícil
uma empreitada dessa, não é uma empreitada fácil, não.
P: Nós ainda não mencionamos, mas no final de toda essa motivação, tem o
fator de segurança nacional, porque, cedo ou tarde, eu acho que todos nós esperamos
que o Brasil se liberte dessa dependência tecnológica do exterior, inclusive porque se
houver uma situação real de conflito, você praticamente tem a sua linha de suprimentos
cortada; então você vai ter que se haver com o que você tem dentro do seu quintal.
Graças a Deus que, até hoje, não houve isso, mas nada impede que, no futuro, a gente
se depare com esse tipo de situação, e aí pode haver, digamos assim, uma
desmobilização das nossas Forças Armadas, por falta de peças de reposição, de
sobressalentes e falta de conhecimento para reparo. Então esse fator, embora a sua
resposta seja muito bem embasada em termos comerciais, ainda tem um
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desdobramento muito importante, que é a maioria das pessoas não dar muita bola, não
é? Historicamente, o Brasil, graças a Deus, é um país pacífico, mas nada impede que
esse cenário mude. Então, realmente, pelo que você expôs, você começa a
desenvolver uma capacidade de reparo, uma capacidade de instalação, começa a
aprender, começa a se capacitar, e aí começa, em determinado momento, até
aproveitando uma janela de uma nova tecnologia, você tentar acompanhar, porque
você tem uma vida útil razoável dentro do mercado. Foi bastante interessante...
E: Tem outro ponto que é o seguinte: se você consegue desenvolver alguma
coisa que sirva para a MB e sirva para os outros no Brasil, hoje, com esse aumento da
frota de barcos aí produtores de petróleo, tem um ciclo aí de 10, 15 anos. Se você
conseguir alguma coisa, que você possa mesmo que começando uma montagem aqui
dentro do Brasil, você começa montando isso, você não começa fabricando, nem
desenvolvendo tecnologia, você começa montando; se você tiver uma história de você
poder montar algumas coisa, escolher um tipo de equipamento, montar, fazer o reparo,
fazer as interligações, etc, para depois num segundo passo você desenvolver a
tecnologia de aperfeiçoamento, pode ser um caminho, mas para ter isso você precisa
ter um subsídio violento do governo, senão, você não consegue.
P: Então esbarramos, mais uma vez no...
E: E aí a gente esbarra num outro problema do governo: que os incentivos que o
governo tem dado para a iniciativa privada, em vários setores, são tão complicados, tão
difíceis de você obter e a burocracia é uma coisa tão infernal, que você praticamente
que desiste, você não consegue, porque você fica à mercê, você se mete num negócio,
vamos lá, e você em um nível de risco , o maior nível de risco do empresário é o
governo, porque vem uma chuva de fiscal, parece chuva de canivete, e o cara exige um
monte de coisa que você tem, e a burocracia é quase inviável, então você precisaria ter
realmente um tipo... além de ter o incentivo, tem que ser uma coisa viável, porque o
exige, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, tem que pegar a permissão não
sei aonde, a permissão não sei aonde, quando chega num determinado... tem que
mandar um papel, tem que aprovar, só pode aquele cara aprovar; caramba! Quando
você vê o negócio, você não consegue fazer, o peso burocrático no Brasil, ele atrapalha
demais isso; é não tem nada a ver com a MB, mas atrapalha.
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P: Também tem a estabilidade em termos filosóficos; às vezes o governo muda
uma tendência no meio do caminho, muda a regra do jogo...Olha, a partir de agora... e
você fica lá segurando na broxa.
E: Exatamente, então isso aí... o recado aqui é que tem que estar conectado
com um negócio desse tem que ser uma coisa estratégica e vinculada ao governo,
porque você precisa ser... não poder ter o tempo de um governo só, não pode ser uma
coisa que você desenvolva só unilateralmente agora para comprar uma coisa, mas o
caminho... o que é que tem de vantagem aí, você tem um início de pré-sal aí que tem
uma movimentação de navio muito grande, porque cabotagem, no Brasil, não tem
volume para nada, é verdade, só isso.
P: Comunicação – você tem uma troca de informações, dados, registros de
desempenho, entre o fabricante e o usuário. Em que essa constante troca de conversas
assim influencia o projeto, instalação e rotinas de manutenção dos equipamentos? Você
acha que essa realimentação é positiva para você aparar arestas, quando o usuário
começa a informar os desejos dele, o que deu errado, o que pode ser melhorado; você
acha isso positivo?
E: Não é questão de ser positivo; isso é questão de ser sine qua non, você não
consegue fazer sem isso, se você não tiver esse tipo de conexão, você não consegue
desenvolver, é muito difícil.
P: Rapidamente, você transforma esse binômio fabricante/ cliente em realmente
parceiros mesmo. Você tem um objetivo comum entre a empresa e MB...
E: Senão, você não desenvolve o produto, senão você não desenvolve o
produto; a empresa não faz isso, não se cria.
P: E a MB, ela tem uma navegação... nós temos um país continental, tem uma
navegação lacustre, navegação marítima costeira e marítima de mar aberto e
navegação fluvial. Ela pode ser um bom laboratório para a empresa, em termos de
testar um protótipo, em termos até e adicionar mais requisitos. Mesmo na parte
comercial, a empresa pode usar a MB, digamos assim, bastante no aprimoramento de
requisitos.Você tem essa visão?
E: Eu diria, hoje, quem tem muita influência em termos de direcionamento no
Brasil, mais do que a MB, se chama Petrobrás. Hoje, você precisa da Petrobrás aprovar
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suas coisas para você poder comercializá-las, muito mais do que a MB; e é, também,
uma empresa estatal.
P: Compartilhamento de visões e objetivos; o objetivo final para nós, MB, é a
satisfação dos nossos clientes, que são nossos navios de guerra. Você vê se existe a
possibilidade dos dois parceiros trilharem a mesma estrada em relação a resultados a
ser atingidos, atenção aos mesmos cronogramas de manutenção e até mesmo
substituição dos equipamentos? Você acha que essa adequação de uma necessidade
do cliente com o que, digamos assim, o fabricante vai descobrir como sendo uma
melhoria – “não, vamos alterar essa rotina aqui, porque ficou provado que esse
equipamento aqui, ele só vai te dar uma confiabilidade razoável até esse padrão”. Você
não pode estender a vida útil; você acha que essa colaboração é frutuosa para ambos
os lados?
E: É, como na pergunta anterior, é claro que se você pode fazer, o quanto maior
a parceria nesse caso, é sempre melhor, se você pode testar o produto num outro meio,
mas o tipo de serviço é o mesmo, da MB, é claro que ela... a modificação é pequena de
um produto militar para o outro, às vezes é só uma questão de... e hoje, na parte offshore, você tem muito requisito, problema de incêndio, isso e aquilo, então você tem
uma área de segurança bem...
P: Área de segurança bem...
E: É bem restrita, então eu acho que você pode sim, é positivo.
P: E até mesmo, no caso a empresa poderia se tornar fabricante, influenciar todo
um cronograma, até mesmo de aquisição de equipamentos: “ olha, esse equipamento
vai sair de linha, vai ficar obsoleto; nós temos como suportá-lo por mais x anos, mas
seria bom que nós fizéssemos um reprojeto, fizéssemos um modelo para acompanhar
uma série de tendências mundiais”. E o próprio usuário começaria a se programar para
um cronograma de aquisição. “Então eu posso comprar x unidades em tantos anos”.
Isso aí seria, também, um fator bastante positivo, essa relação entre os dois não é?
E: Sim
P: No tocante a integração de processos, essa troca de informações, que nós
vimos, vai ser constante, relativa ao desempenho, sugestões para melhoria, alterações
na própria rotina de manutenção. Elas podem ter serventia para reduzir investimentos
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causados por superposição de atividade? Por exemplo, a MB, hoje, gasta bastante
recursos na parte de armazenamento de sobressalentes; você tem espaço físico,
pessoas que cuidam da manutenção e transporte desses sobressalentes, dos
diferentes depósitos até os navios. Você acha que a empresa, como fabricante, ela
poderia assumir essa parte, essa resposta de fornecimento desses sobressalentes a
tempo e à hora e a MB abrir mão dessa...
E: Eu acho difícil, pelo seguinte: hoje, no mundo inteiro, ninguém trabalha mais
com estoque, ninguém quer mais trabalhar com estoque, qual é a tendência? É você
encomendar o negócio; você ah então... você vai pedir esse tipo de equipamento e aí
você fabrica o equipamento. Os Estados Unidos, mesmo, é assim: você não consegue
comprar mais quase nada em loja, então, num negócio que tem obsolescência grande,
você convencer alguém a armazenar... isso para você é muito difícil.
P: Você vai empatar um capital...
E: Você vai empatar um capital, que você não tem a menor noção de retorno, e a
noção de estoque para a MB, ele é muito mais barato do que para a iniciativa privada;
porque uma vez que você aprova seu empenho, está lá o seu estoque. A iniciativa
privada, uma vez que ela botou aquilo ali, todo o mês o banco lembra para ela o quanto
ela tem que pagar.
P: Realmente é uma dualidade de visão.
E: É isso aí, eu não vejo saída.
P: Muito bem, em termos de especificidade de ativos, você vê se existe uma
possibilidade de capacitação conjunta para a MB e a empresa? Por exemplo,
intercâmbio de treinamento, ou outro investimento conjunto que propicie retorno para
ambos? E da mesma forma, existiria espaço para complementação de recursos, como
instalação de núcleos de atendimento dentro das Bases Navais, onde houvesse navios
com equipamentos em número suficiente que justificasse a empresa manter um
quiosque de atendimento, de manutenção de sobressalentes?
E: Olha, eu acho que toda empresa quer isso, obviamente, que é o que você faz.
Quando você faz um negócio desse, a iniciativa privada só faz isso quando ela tem,
quando ela consegue um retorno, não vai botar alguém ali, para todo o mês estar
perdendo dinheiro com aquilo. Tem que ter isso, isso é bom para o relacionamento, isso
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é bom para tudo. Ela pode viabilizar situações que sejam mais econômicas para a
própria MB, para poder não ter um gasto maior; agora é, você falou do...
P: Investimentos conjuntos, a capacitação conjunta.
E: Ah, capacitação – a capacitação. O que acontece? Você lida com esse tipo de
equipamento; a empresa privada tem que estar o tempo todo se atualizando,
atualizando seu pessoal, etc. Então, nesse ponto, ela tem uma facilidade maior, talvez
até do que a MB, porque ela tem que obter os treinamentos, ela pode repassar, isso ela
faz hoje, hoje a Radiomar faz isso.
P: Porque a MB, nós temos três tipos de manutenção: 1º, 2º e 3º escalões. O 1º
é a bordo, o cara tem que se safar ali, geralmente, em alto mar; o 2º já seria uma Base
Naval, a que o navio estaria subordinado, o Comando Imediatamente Superior, e o 3º
aqui no rio de Janeiro, nós temos, a MB tem mais condições, mais pessoal. Seria a
última instância antes de pedir socorro ao fabricante. Então, esse tipo de capacitação é
fundamental para você não ficar na 1ª pane ou avaria que o equipamento der, você não
ficar olhando. E outra questão interessante: você com esses núcleos de atendimento
dentro das bases, você pode, também, atender aqueles clientes fora MB, naquela área.
Seria, também, uma possibilidade, digamos assim, de ganho para a empresa. Se você
já conseguiu entrar no mercado civil, para colocar seus equipamentos, você poderia,
também, atender a MB dentro da Base, mas eu posso, também, ter a liberdade de
deslocar...
E: É, se puder fazes isso, é ótimo, porque, por exemplo, hoje a gente tem base
aqui, em Macaé e em Santos.
P: Vitória, também.
E: É, em Vitória. Então se puder ter uma pessoa lá numa outra base que possa
já ter um trabalho certo, você, obviamente, facilita colocar a pessoa la´.
P: Perfeito. Para a gente encerrar, na sua opinião, quais seriam os fatores
preponderantes na escolha de um parceiro para essa empreitada de nacionalização. O
que exigir de um cliente que entregasse para você uma proposta dessa: “ Eu quero
nacionalizar isso, isso e isso”. O que esse cliente deveria ter para te dar pelo...
E: Olha, eu acho que primeiro a gente tem que sentar e os dois tem que fazer
muita conta, ver o que é, e ver o seguinte: se aquilo ali realmente como é que você faz,
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para aquilo ali deixe de ser sonho e vire realmente, possa virar realidade, porque eu
acho que é por aí. Desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de... é muito
diferente de você simplesmente montar uma coisa. Tem coisa aí que se você olhar
equipamento desses, nem tudo é muita peça, etc. tem tecnologia mesmo, um circuito
integrado, um desenho, etc. Isso tudo aí, como eu te falei, você tem que começar a
montar a base, para você montar qualquer coisa, você precisa do negócio chamado
volume, volume e um prazo longo para começar a fazer aquilo ali.
P: Demanda.
E: É, se você não tiver demanda, você não consegue.
P: Porque você não vai arriscar se meter numa aventura, modificar sua linha de
produção, capacitar seu pessoal, e de repente “ não vou querer mais. O governo agora
cancelou, não é mais isso que a gente quer”.
E: Aconteceu aí, é negócio de tanque de guerra, não sei o quê, você lembra, o
Nuno trabalhou naquela empresa... Enfim, mais é claro que você pode como qualquer
negócio, se você tem um cliente já, você vai montar um projeto, esse projeto você tem
um cliente, que está te demandando um produto. Você aceitou o valor que dá pra
fechar aquilo; é o primeiro negócio, é o ponto de partida; só que em se tratando de uma
tecnologia nova, aí você envolve, você tem que ter meios para isso, você tem que ter
caldo para isso no país.
P: OK, te agradeço pelas informações.
Entrevista nº 6 – 23/05/2014 - DADM
Pesquisador: Em relação a colaboração, você acha viável a empreitada bilateral
MB/ empresa como fonte de aperfeiçoamento de eficiência, disponibilidade dos
equipamentos e até aumento do seu desempenho? E nessa colaboração, qual a
importância da aquisição de conhecimento e aprendizagem?
Entrevistado: Eu acho viável, a gente já teve experiência disso com o Exército,
onde a gente usou radares para determinar impacto de míssil na água, então é sempre
bom. A MB é um empreendimento, é uma instituição grande, a gente enxerga todo o
mundo como empresa. Sempre vai ser, sempre vai haver uma simbiose, sempre vai
haver uma troca de conhecimento, a gente busca isso, realmente, o nosso objetivo
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nunca é só comercial. Quando a gente pode trocar informações, a gente vai trocar
informações, e a MB tem muita coisa para dar; o que falta, às vezes, falta para nós,
principalmente, é acesso, é caminho para chegar lá, mas eu não tenho dúvida que a
gente tem muita coisa para aprender com a MB, e a gente tem muita coisa que a gente
poderia colaborar com a MB. Tem casos até onde a gente vê que falta de conhecimento
técnico gera uma aquisição inadequada, uma coisa que podia ser melhor para a MB, se
houvesse uma discussão mais aberta, mas a gente nota, também, esse problema de
corrupção no país faz com que as instituições evitem o contato com o fornecedor, para
não haver suspeição de favorecimento, e, na verdade, isso aí bloqueia a troca de
informações que poderia ser útil, se não estivéssemos todos sob o manto da suspeição,
da corrupção, que, infelizmente, tem para todo o lado. Agora mesmo, o Sander foi a
Washington e o pessoal da Comissão Naval não quis recebê-lo. Ele ficou em
Washington, num hotel e não pode ir lá trocar idéias; e eles acabaram de fazer uma
compra errada; compraram um radar, onde a Radiomar ofereceu o radar, e um
americano ofereceu só a base do radar, não ofereceu a antena, e eles compraram;
mais barato, não é? Chegou aqui, quando chamaram para instalar – cadê a antena?
Agora está lá cortando cabeças – faltou conversa. Faltou intimidade. Intimidade do
fornecedor com o cliente; não é sinônimo de corrupção. Pode ser cooperação, pode ser
engrandecedor, desde que não seja um bando de safados. Esse que é o problema,
perde-se muito por conta disso, desse ambiente de suspeição, que existe no mercado,
perde-se muito.
P: É horrível a desconfiança; agora um outro ponto é que quando você
desenvolve conhecimento, ele fica no país; estrategicamente é muito bom.
E: E você busca lá fora o conhecimento e adéqua à nossa realidade, então o
gringo hoje vem de fora, querendo contratar o nosso expertise, por que? Porque ele
sabe que é sofrimento a adaptação e nós já estamos aqui; somos locais. A gente tem o
conhecimento deles, trouxemos para cá e já adaptamos. Então, a radiomar já faz
adaptações diversas, para diversas aplicações de clientes; nós temos uma engenharia
forte; a nossa engenharia é forte, a gente, na verdade, fabrica alguns equipamentos,
mas não como indústria, fabrica para uso próprio na nossa instalação, a gente faz a
instalação e coloca determinadas caixinhas moduladores, inversores, não sei o quê,
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que a gente fabrica. Por isso é que tem estagiário aí com ferrinho de solda, fabricando
mesmo.
P: OK. Em termos de relacionamento de longo prazo, quais os fatores que
auxiliam e quais os que deterioram esse relacionamento, os participantes? E qual o
papel da redução do ciclo de vida útil dos equipamentos na duração da parceria? Nós
vemos, hoje, uma tendência mundial que tudo dura menos, então, você é obrigado,
praticamente, em tempos menores, de trocar a sua própria residência, automóvel;
antigamente, essas coisa duravam mais e hoje você, obsolescência programada, dá o
nome a isso, você é obrigado a gastar em menos tempo para você recompor a tua
andaina de equipamentos. Você acha que isso favorece ou dilapida o relacionamento
entre esses dois parceiros?
E: Graças a Deus, nós sempre procuramos produtos que tenham grande...que
tenham vida longa; uma das características da nossa marca principal, que é a Furuno, é
que ela não dá defeito, e Icon, também, nos rádios; então assim normalmente quando
alguém vem falar de reposição de um produto, ele vem falar de um produto que tem 20
anos, 15 anos, 16 anos, que é a vida de um produto nosso, e a gente... a empresa tem
40 anos, a gente preza muito isso, a gente acha... é muito fácil, todo mundo quer
ganhar com o serviço, por isso todo mundo quer que o produto, logo depois da garantia,
já comece a dar defeito. Mas isso aí, isso faz com que o cliente não tenha fidelidade, ou
seja, na hora se ele achar que aquele produto é igual aos outros, ele queima tanto
quanto os outros, estraga tanto quanto os outros e dura tanto quanto os outros, quando
ele for repor, ele vai procurar todo mundo; agora, se ele tiver uma percepção de o
produto dá menos defeito que os outros e dura mais que os outros, nós vamos obter a
fidelização dele, e ele vai aceitar pagar mais caro por isso, então a gente sempre vai
sempre procurar o produto que dê menos defeito, a gente vai procurar o produto que
dura mais, embora, financeiramente, num primeiro momento, isso pareça um
contrassenso, nós a empresa aqui, ela pensa no longo prazo. Não me interessa que o
produto queime e eu mostre para o cliente – já saiu da garantia. Você ganha com isso,
ganha abriga, ganha a discussão, mas perde o cliente; não é objetivo nosso; não é
assim.
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P: Porque a MB, como ela depende do orçamento, às vezes, às vezes não,
praticamente sempre muito abaixo da necessidade, então você tem que esticar a vida
daquele equipamento até onde você possa. Hoje você desenvolve até uma série de
arqueologistas, consegue manter um equipamento que não existe mais. Então isso é
bastante positivo para nós, como cliente.
E: A gente, às vezes, sofre, porque nem todos os fabricantes tem esse
pensamento, principalmente pelo americano que é muito... a gente diz que eles são
muito voltados para market share, eles descontinuam o produto, sem compromisso de
manter peças por mais tantos anos. Nós fabricamos peças aqui, algumas peças a gente
manda fabricar, engrenagens, etc, para manter o aparelho fornecido, porque o
fabricante já descontinuou aquela peça há muito tempo. Dói no coração, entendeu? Eu
sei, porque sou dono de uma revenda da Radiomar. Dói no coração o sujeito chega
com o ICGM 1600, da Icon, que custa R$ 3.000,00, R$ 4.000,00 e a bateria venceu e
diz assim: “quero trocar a bateria”. Mas não tem mais essa bateria, você tem que
comprar o rádio inteiro. Dói no coração aí, mas você ganha mais dinheiro, mas dói no
coração; você se coloca no lugar da pessoa, uma coisa... você tem que ter empatia com
o cliente, se você não tem empatia com o cliente, você é um vampiro de mercado, você
vai morrer, você vai morrer.
P: Perfeito. Em termos de compartilhamento de riscos e retornos – quais são os
óbices que você vislumbra para a realização de uma parceria MB/ empresa para
nacionalização de equipamentos comerciais para navegação marítima? E quais as
vantagens conseguidas com essa nacionalização, para a empresa e para a MB? Como
é que você vê isso?
E: Os óbices, talvez o maior óbice seja o fato da gente não ter uma interface com
a MB de longo prazo, não só com a MB, Exército... muda o pessoal, troca o pessoal;
então a pessoa vai para uma área que não tem nada a ver com onde ela estava, então
isso pode dar uma solução de continuidade, e quando você fala em desenvolver
produto industrial, etc, você está falando em coisas de longo prazo, certamente longo
prazo e grande investimento, então para você fazer algo em termos de trazer uma
tecnologia, nacionalizar tecnologia, ou desenvolver, eu acho que desenvolvimento é
coisa para o meio universitário, meio acadêmico, mais científico, não é? A empresa
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pode contratar isso, fazer um acordo com a universidade para os melhores cérebros,
em tese, deveriam estar nas universidades, não nas empresas, não é o que acontece
aqui no Brasil, mas certamente, uma empresa do nosso tamanho não vai ter os
melhores cérebros do mercado, ela tem que buscar isso com uma parceria com a
universidade; precisa de um contrato, ou seja, um convênio com a MB para desenvolver
um radar específico, ou uma sonda específica, que se adapte num casco de ferro e que
não sei que lá, e aí a gente vai buscar a tecnologia, mas precisa de um convênio,
precisa de alguma coisa, porque senão você vai... nós montamos uma empresa no
exterior, porque a MB fez uma coisa que, à primeira vista, parece antiético: a gente
pegou um radar, foi ali na MB, apresentou o radar, desenvolveu o radar, vendeu 3
radares, e a MB comprou 30 radares na BNCW, e nós ficamos com cara de...e a gente
abriu uma empresa no, na próxima vez que eles foram comprar lá fora, a gente
forneceu lá fora, também. Mas então, é difícil, você fazer alguma coisa, tem que sentir
continuidade, porque o mercado é muito instável. Mas seria ótimo se a gente pudesse...
o Brasil tem que desenvolver, tem. A gente tem que agora não ser tupiniquim, tem que
ter qualidade, tem que fazer coisa boa, coisa boa para que depois venha mercado lá
fora. Essa é a grande pergunta: “Você vai desenvolver um produto aqui, que vai ter que
além de atender à necessidade aqui, vai te botar na indústria de defesa nacional? Aí a
MB tem que entrar junto nessa.
P: É exatamente isso que eu ia complementar: como ele é comercial, os
equipamentos são comerciais e se a MB homologar esses modelos, vocês podem
colocar na marinha mercante, barcos de lazer e até em marinhas que usem
equipamentos similares, como Argentina e Chile, e até na Namíbia, que a nossa
marinha está ajudando a construir a marinha deles. Isso seria uma grande vantagem
para vocês – um mercado muito amplo e vocês não ficariam dependendo apenas de
uma compra esporádica.
E: Eu adoraria, porque o que eu mais gostaria de fazer aqui é desenvolver mais
a área de engenharia; eu acho que o comércio é ar – todo mundo tem; todo mundo tem
ar e todo mundo faz coisa diferente com o mesmo ar; a engenharia é que faz a
diferença; a expertise da empresa então hoje, a área técnica nossa; metade da minha
atenção, no mínimo. Eu dou muito mais atenção pelo nosso pessoal técnico, para o
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estado deles, dos equipamentos deles, ao estado das ferramentas deles do que para a
situação financeira da empresa, porque se eu focar na situação financeira, esses caras
vão comprometer a situação financeira; se eu ficar neles, a situação financeira fica
tranquila. Então eu foco totalmente em cima do nosso pessoal técnico. Mais da metade
do meu tempo é em cima do pessoal técnico.
P: OK. O quesito comunicação – em que essa troca constante de informações,
dados, registros de desempenho influencia o projeto, instalação e até as rotinas de
manutenção dos equipamentos. Você acha que o cliente continuamente realimentando
a empresa sobre o quê ele precisa, os requisitos, isso é positivo?
E: Seria, não é? Mas você tem muito pouco retorno do campo; o cliente, a gente
já tentou fazer campanha, tipo preencha um formulário x de informações e ganhe um
prêmio, ganhe um presente; não funciona. O pessoal... feedback de campo é uma coisa
que você quase não tem, só tem feedback quando algo dá errado, aí vem com tudo
para cima de você. O resto as pessoas não preenchem pesquisa, não preenchem; se
seja por APP, seja por onde for, pessoas não preenchem pesquisa, então se você
quiser alguma coisa, você tem que ter relacionamento, social, é na conversa – você vai
e visita; tem que fazer visitação. É uma das diferenças nossas aqui; muita gente
técnica, convencer o pessoal a fazer visita e conversar com o cliente, para ter o
feedback dos problemas. Então aí, a gente faz campanha, a nossa frente maior de
contacto com os clientes; então eu trabalho muito em cima disso; eu dou prêmio, eu
dou prêmio por retorno, dou prêmio por informações; a gente tem um banco de dados
sendo alimentado o tempo todo; o tempo todo com fotografia. O técnico, quando vai a
bordo, é orientado a levar uma máquina fotográfica, usar o celular, fotografar tudo o que
puder do barco; fotografa o pessoal, fotografa o barco, traz essa informação para dentro
da empresa; informação é tudo; agora, eu gostaria de ter mais comunicação com a MB;
saber qual a frota, não em nível de armamento, mas qual é a frota, quantos radares,
qual é o plano de manutenção, ou simplesmente olhar para alguém que pudesse
responder e dizer assim: você está com dificuldade? Em que eu posso te ajudar?
Porque, certamente, existem dificuldades lá que eu posso ajudar; falta um canal
insuspeito que me permita chegar e falar.
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P: É, uma situação de desenvolvimento de projeto, isso fatalmente acontece,
porque o cliente: “eu quero isso, isso e isso”, por exemplo, em termos de protótipo –
instalar um radar num navio da MB, a MB vai te dar feedback: “olha, pontos a melhorar
– isso, isso e isso; pontos que realmente ultrapassaram o requisito; os que atenderam”;
aí você teria nessa situação... seria um retorno muito mais constante...
E: Com certeza; isso é super desejável, super necessário.
P: Bom; compartilhamento de visões e objetivos – o objetivo principal da MB é a
satisfação dos nossos clientes, que são nossos navios de guerra. Você acha que existe
a possibilidade dos dois parceiros trilharem a mesma estrada em relação a resultados a
ser atingidos, atenção aos mesmos cronogramas de manutenção e eventual
substituição dos equipamentos? Você acha que pode haver um denominador comum?
E: Com certeza, planos comuns, fazer planejamento é a melhor coisa para
qualquer empresa, é poder trabalhar com planejamento; se eu tiver um planejamento de
ações, um planejamento financeiro, um planejamento de compras, se eu tiver um
planejamento de itens, eu vou poder botar junto às fábricas o meu plano de compras.
Se eu tiver um planejamento de atuação no campo, de atendimento aos barcos, eu vou
poder programar melhor a minha contratação de treinamento de técnicos, etc. Se eu
tiver uma fidelização, eu vou poder ter técnicos especializados naquele tipo de
embarcação, naquele tipo de equipamento, toda a formalização, ela dá consistência à
relação, então, com certeza, desenvolver qualquer projeto conjunto com a MB, é um
sonho para a empresa, uma referência mais baixa.
P: A MB pode ser um bom laboratório; primeiro ela faz a navegação lacustre,
fluvial, costeira, mar aberto, são condições de temperatura, salinidade, umidade muito
diversas; vocês teriam, digamos assim, um laboratório muito abrangente, muito vasto
para pesquisar; e a MB teria todo o interesse, conjuntamente com a empresa, de ter,
cada vez mais, mais acertos em menor tempo; menos desperdícios, menos retrabalho.
Acredito que seria uma vantagem muito grande para os dois. Bom, temos aqui,
integração de processos – a constante troca de informações, que nós já vimos, relativa
a desempenho, sugestões para melhorias, alterações nas rotinas de manutenção
podem ter serventia para reduzir investimentos causados por superposição de
atividades? Por exemplo, a MB tem uma estrutura muito grande de depósitos, onde
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estão sobressalentes, material para pronto uso. Você veria como possível que a
empresa assumisse essa parte, e a MB, digamos assim, fosse apenas servida dessa
entrega, dessa dotação de sobressalente, e se dedicasse o recurso aplicado para
manutenção de pessoal, os recursos físicos para esse depósitos serem transferidos
para a empresa? Como é que você vê isso?
E: Com certeza, é uma terceirização de estoque; até de mão de obra, que seja,
tudo o que olhando do ponto de vista da MB, se ela puder focar na atividade fim e
terceirizar o que não for atividade fim, é vantagem para ela; e do lado da indústria, do
lado do comércio? É serviço, é contratação, é volume. Tudo o que dá volume, do lado
da empresa favorece a posição dela no mercado, na hora de contratar mão de obra,
favorece a posição dela no mercado, na hora de contratar mão de obra, na hora de lidar
com os fornecedores. Então, o que a MB terceiriza, o outro lado gera volume, então,
interessa para a MB voltar par atividade fim e para a empresa prestadora de serviço, ou
que esteja nesse desenvolvimento, gera volume. Expertise, também, gera tudo, é super
positivo de todos os lados.
P: É porque, como você mencionou, a atividade fim da MB é operar os navios.
Exatamente a parte de reparo, às vezes é deficiente, por falta, principalmente, de
pessoal; o pessoal vai envelhecendo; não há reposição e você não forma um
profissional da noite para o dia, especialmente porque é um mercado muito específico;
então, essa parte poderia muito bem ser terceirizada, passada para o parceiro, a
empresa, no caso, com grande vantagem para os dois, Como você fala, gera volume e
gera um atendimento muito melhor do que a administração doméstica da MB faz com
esses ativos.
E: O problema de terceirizar é a suspeição; é sempre o mesmo problema.
P: Especificidade de ativos. Você vê se haveria possibilidade de capacitação
conjunta entre a MB e a empresa, intercâmbio de treinamento, ou outro investimento
conjunto que propicie retorno para os dois? Da mesma forma, haveria espaço para
complementação de recursos, como instalação de núcleos de atendimento dentro das
Bases Navais, que você pudesse atender a tempo e à hora navios que, evidentemente,
com um número de equipamentos suficiente que demandasse essa...
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E: Com certeza, sabe por quê? Olha só – interessa. Por exemplo, o nosso caso,
muito voltado para assistência técnica. Eu tenho um técnico em Salvador, e vocês tem
uma Base enorme lá. Como eu viabilizo um técnico ou filial? Pela operação, pelo
volume de operação; então se eu tiver um acordo com a MB de terceirização, eu monto
o que precisar, onde precisar, se eu tiver um pouquinho de garantia de serviço, porque
o resto eu vou buscar no mercado; mas eu sou estimulado a me instalar num lugar se
eu sei que já tenho um cliente do porte da MB, já está no meu portfólio, com certeza, eu
vou espalhar pelo Brasil inteiro, pela costa toda, com certeza.
P: Para a gente terminar, na escolha do parceiro, quais os fatores que você
elencaria como preponderantes numa empreitada dessa – nacionalização? Se fosse um
cliente chegar para você e propor esse projeto, o que você levaria em conta para...
E: Olha, a gente tem muito disso, a gente é muito procurado aqui, tanto pelo
pessoal de fora, que está vindo, quanto o pessoal de dentro que quer alguma coisa, A
gente é muito procurado, porque 40 anos, somos meio referência de mercado. A
primeira coisa que a gente olha é nos olhos, é a primeira coisa que a gente olha, saber
se aquilo é um aventureiro ou se é alguém sério; porque está cheio de aventureiro. Já
tivemos muita gente aqui propondo horrores para nós e daí a um mês vem pedir
emprego, entendeu? Já tivemos muito disso, Está cheio de aventureiros. A primeira
coisa que você tem que ter é a seriedade da empresa que está lidando com você, por
quê? Porque contamina. Nós somos uma empresa séria e ética. Nós nunca vamos nos
relacionar com uma empresa que não seja ética e séria. E não adianta vir com as
vantagens - “ mas eu pago o dobro, vocês vão ganhar muito”. Se vai comprometer a
nossa imagem de seriedade e ética, nós não vamos fazer, nós não assinamos contratos
com os quais não concordamos, só porque o cliente é a Petrobrás ou o cliente é quem
seja; já devolvemos contrato da Petrobrás, dizendo que não queremos essa venda,
porque não concordamos com esta cláusula e fim de papo; e é assim, porque, graças a
Deus, a empresa é capitalizada, ela não está no desespero de pegar coisa alguma,
então, isso nos dá um conforto enorme para dizer assim: “este negócio não é bom para
a imagem da empresa. Isso aí, qualidade e ética não se discutem; não adianta nem
levar para cima, não vai passar. Então assim qualquer tipo de parceria, vamos falar
assim: nós vamos fazer um desenvolvimento. Agora mesmo a gente está enfrentando
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um problema desse. Uma empresa lá de fora precisava entrar no mercado, e ela ficou
em cima da gente para entrar no mercado, para entrar no mercado, eles não queriam,
porque o produto não é bem o nosso negócio, o produto é um tipo de EPIRB, mas não
é... a distribuição não é o nosso negócio, o nosso negócio é projeto, navio, não sei o
quê. Eles ficaram em cima, aí um diretor nosso aceitou, e agora a gente está às voltas
com um problema, porque é fácil dizer: toma, não queremos, a gente quer corresponder
àquilo que eles acreditaram muito, e aí a gente está mexendo tudo o que pode para
corresponder àquela confiança que depositaram na gente, embora a gente nem
quisesse muito aquele negócio.. Então, assim, a preocupação maior é a seriedade, aí
sim a empresa séria, a pessoa é séria, o projeto é sério, é real. Isso existe? Tem
mercado ou é um sonho, um delírio? Então tem que se encaixar dentro do... a gente
tem que acreditar, se a gente não acreditar, não adianta. Se a gente acreditar e o
negócio for sério, vai dar certo, 100% de chance de dar certo; então essa é a parceria, e
aqui nós somos chatos, os mais velhos, aqui é um bando de chatos, então não vai
passar, não vem com delírios aí que eu faço...A gente já viu muita empresa subir, cair,
quebrar ao longo do caminho. Mas é, a gente não vai mais atrás do canto da sereia,
não vai mesmo, e a preservação da imagem é coisa... não vamos fazer. Aventura não
existe, loucura não existe; somos conservadores, se a gente disser assim: vamos fazer
um negócio para a MB, nós vamos fazer, e o seguinte: se der prejuízo, não interessa; o
que interessa é o compromisso. Jamais o dinheiro vai falar mais alto do que a nossa
imagem, a nossa ética, a nossa qualidade. A gente vai bancar o prejuízo, mas a gente
vai fazer o que prometeu, com a qualidade prometida e depois a gente vai cumprir o
contrato e dizer: “olha, não deu, não vale a pena, mas o que a gente prometeu está aí”.
Ninguém tem bola de cristal; às vezes surgem coisas no caminho... seriedade é a coisa
mais importante.
P: Obrigado pelas suas opiniões.
Entrevista nº 7 – 27/05/2014 - DTEC
Pesquisador: Bom, no quesito colaboração, a minha pergunta é a seguinte:
seria viável a colaboração entre a MB e a empresa, já que essa colaboração... fosse
uma fonte de aperfeiçoamento, de eficiência, desse maior disponibilidade de
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equipamentos a aumento do seu desempenho? E uma outra questão: dessa
colaboração, o que você veria de importante na aquisição de conhecimento e
aprendizagem?
Entrevistado: Isso vem da experiência de mar, estamos falando de eletrônica
naval, e na experiência de mar, a observação do operador em relação à performance
do equipamento, dificuldades durante a execução da operação são de vital importância;
você quando faz um radar, você estuda um modelo teórico; toda a construção do
equipamento passa por um modelo teórico, mas o modelo prático: a altura das ondas
altera a reflexão do sinal do radar , começa a haver muito ruído, o comportamento no
meio do ruído é diferente. A própria interferência das gotas de chuva começa a afetar a
propagação do radar. Esse tipo de observação é essencial para desenvolvimento de
qualquer equipamento. A partir de sonda, de sonar, as variações de temperatura, com
diferentes camadas de profundidade mudam a propagação do som, e essas coisas...
você do modelo teórico para a prática existem várias diferenças, então, a experiência
de operação é necessária, para dar feedback, até quando você não tem condições de
ter um laboratório muito grande, para tentar simular essas condições em laboratório.
Então, para qualquer fabricante é essencial a observação e o feedback para fazer o
aprimoramento de qualquer equipamento.
P: Ou seja, então, você acha que seria viável, você ter essa empreitada da MB e
da empresa e haveria, digamos assim, uma utilidade da MB como laboratório, para
você desenvolver uma série de requisitos, uma série de situações, inclusive que na
navegação comercial, você não teria um range tão grande de navegação como rio,
lagoa, mar aberto, uma série de coisas.
E: Até porque você encontra na MB uma melhor facilidade de encontrar
especialistas que na parte comercial, na navegação comercial. Na MB é muito mais fácil
encontrar um especialista que saiba observar e dar um feedback relevante para o
fabricante, porque na navegação comercial, nós temos pessoas que cujo objetivo é
fazer a navegação; não tem a formação que um Comandante de MB tem, que um
Oficial de MB tem, então, esse tipo de facilidade... não vou falar isso de profissional
especializado... só tem condição numa instituição de pesquisa, numa instituição que é a
MB.
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P: OK. Em termos de relacionamento de longo prazo, que é o que todos
procuram, até em situações particulares, quais fatores você poderia elencar que
auxiliam e que deterioram esse relacionamento, e qual o papel da redução do ciclo de
vida útil dos equipamentos na duração das parcerias, que é uma tendência mundial em
todos os setores; hoje, você tem equipamentos, eletrodomésticos, automóveis que
duram muito menos do que há algumas décadas. Isso contribui para desestimular, já
que o cliente via ter que, de tempos em tempos menores, trocar todo o seu
equipamento. Como é que você vê esse fator: auxilia ou deteriora essa relação?
E: A diminuição do ciclo de vida útil, na verdade, serve para propósitos
comerciais, ou seja, você encontra maneiras mais baratas de fazer um produto, você
simplifica o produto, você encontra maneiras mais econômicas, componentes que
integram mais circuitos, que tornam a construção mais barata, então, você acaba
lançando um novo produto, visando diminuir os custos de produção. Também existe um
efeito de marketing, porque quando você lança novo produto, é... você força o
consumidor a consumir mais, porque o seu produto que está lá funcionando passa a ser
uma coisa velha, desatualizada, quando é lançado um novo produto. Então, a troca de
produto, ela tem uma função econômica de diminuição de custos, de produção, quando
encontra uma tecnologia mais avançada, e tem função de marketing. Agora, uma
parceria, onde a MB como instituição começa a dar feedback dos produtos e da
operação dos produtos para o fabricante, isso começa a estressar, no sentido de que
torna-se necessário muito mais feedback, ou seja, passa a fase de desenvolvimento,
você passa a ter uma operação mais estável do produto. E logo você tem que de novo
refazer o desenvolvimento. É uma tendência geral quando você lança um novo produto
com uma simplificação, com uma economia, com material mais barato, que ele não
tenha a mesma resistência, a mesma estabilidade do produto anterior, nem sempre é o
caso, mas frequentemente é assim, e acaba causando uma impressão de que o
fabricante está perdendo a qualidade, etc. E aí isso causa estresse entre a relação, sem
dúvida, com o passar do tempo, isso começa a tornar a relação desgastada, porque é
como se, na verdade, de fato é, como se o fabricante estivesse querendo forçar você a
consumir mais, mas o fabricante depende disso para sobreviver.
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P: É fato, não dá para fugir disso. No tocante a compartilhamento de riscos e
retornos, quais as dificuldades que você encontra para essas parcerias, uma parceria
MB/ sua empresa, para nacionalizar equipamentos comerciais para navegação
marítima? E quais seriam as vantagens que você vê tanto para a MB, quanto para a
sua empresa, com essa nacionalização?
E: Para a empresa e para a MB, a vantagem é você dominar a tecnologia; a
nacionalização de produtos deixaria você com condição de modificar o produto,
conforme

necessidades

específicas,

ressaltar

alguma

característica,

alguma

performance que esteja mais de acordo com a necessidade da MB ou do seu cliente,
características regionais de condições de operação – a temperatura média aqui no
Brasil é superior à temperatura média na Europa, ou no Japão, onde o produto é
desenvolvido, e assim vai. Lá existe a preocupação com gelo na antena do radar,
condições climáticas adversas, então, se o equipamento de eletrônica naval, você faz
um desenvolvimento específico regional, obviamente, que vai funcionar muito melhor
para você. E trazer a tecnologia significa não ficar dependendo de conhecimento alheio,
licença de exportação, restrição que os países mais desenvolvidos tem para exportar,
para certas tecnologias, certos conhecimentos. Então, nacionalização de produto traria
vantagens estratégicas, não só para a MB, como para a indústria nacional. Agora, os
riscos, são riscos econômicos porque manter esse tipo de indústria é uma coisa cara. O
profissional para manter e desenhar esse tipo de produto é um profissional muito
especializado. Os custos para desenvolver protótipos, fazer testes, testes que,
obviamente, seriam divididos com a MB, nesse caso, e com isso acaba diminuindo esse
custo. Mesmo assim, os custos são bastante elevados, porque durante meses, o
produto existe e ele não é comercializado, ele não produz renda, então, esse é um
problema, e a MB, obviamente, fica beneficiada pelo fato de ter o domínio da tecnologia
e permitir o desenvolvimento de uma coisa dentro de sua casa, dentro de seu país. Isso
é uma coisa estratégica, porque hoje todos os produtos comerciais dependem da
tecnologia do exterior, que eles deixam passar. Isso é desfavorável para a gente. Nós
sempre ficamos atrás, ficamos dependendo de tecnologia que já chega para cá
relativamente velha.
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P: Sim, mas se nós começarmos a construção praticamente do zero, a ideia é
que você construa, você manufature um equipamento extremamente simples e você vai
adquirindo expertise, você vai até adestrando os seus clientes, porque isso é uma
empreitada de muito longo prazo, envolve, inclusive, a segurança nacional. Então você
vai...
E: É, olha só, não existe desenvolvimento do zero, bom, não existe
desenvolvimento do zero, nem no Japão; na segunda guerra, eles começaram, tiveram
um boom de desenvolvimento, partindo das tecnologias que vieram dos Estados
Unidos; a China teve um boom de desenvolvimento, partindo das tecnologias do mundo
todo, então, todo mundo pega os produtos existentes, copia as suas características, se
não puder já copiar, até os circuitos, e a partir daí faz o desenvolvimento. Nenhum
fabricante faz o desenvolvimento do zero, isso não existe. Obviamente que isso reduz
dezenas de anos de desenvolvimento, as pessoas vão pegando, agora, ao longo do
tempo, eu tenho visto, tenho visto construção de produtos que vão decaindo em
qualidade, decaindo até em cursos; eu fico me perguntando até por quê? Às vezes...
agora, e a gente poderia voltar com essas coisas, quando você acompanha o
andamento dos produtos ao longo dos anos, você poderia até voltar; eu não posso
voltar, porque não tenho esse tipo de desenvolvimento, mas se eu tivesse algum núcleo
de desenvolvimento para fazer algo assim, seria bastante interessante, nosso produto
teria características bastante diferentes dos produtos do mercado.
P: Agora as dificuldades, você mencionou, en passant, os riscos, evidentemente
que é uma aventura; você vai adaptar toa a sua empresa, toda a linha de produção, vai
montar uma equipe, vai capacitar seus profissionais, e além disso, o que dá aquele frio
na hora de você pensar; será que a gente não pode se lançar nisso, o que falta? Algum
apoio, algum subsídio do governo, algum financiamento? Você vê essa parte, também,
como obstáculo?
E: Sem dúvida, o custo de produção no Brasil, ele é bastante elevado, o custo de
impostos aqui é muito elevado, as empresas, elas dependem de algum tipo de benefício
ou um incentivo, ou de subsídio, para poderem ter qualquer tipo de sucesso nesse
aspecto; as principais indústrias de eletrônica estão na Zona Franca de Manaus,
buscando instalar num local longe de fornecedores, com escassez de mão de obra, por
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causa dos custos. A carga tributária no Brasil é muito injusta; ela torna qualquer tipo de
aventura nesse sentido complicada, é muito mais caro produzir bens no Brasil do que
em outros países; o empresário brasileiro faz malabarismos, existem dificuldades
administrativas, burocráticas, além da dificuldade dos impostos, que fazem com que o
empresário tenha que ter muita vontade para poder fazer alguma coisa. Obviamente,
tem alguns nichos de mercado, que não... tem alguns nichos de mercado que o
regionalismo torna isso uma vantagem, por exemplo, a mão de obra é uma vantagem
você estar aqui, pela distância física dos países, mas mesmo assim,nós temos visto, às
vezes até interferência de mão de obra estrangeira, para fazer serviços no Brasil. Em
algumas situações, a gente vê profissionais dos Estados Unidos ou da Europa, para
fazer uma manutenção de algum sistema de equipamentos em navios mercantes aqui.
Nós como empresa de eletrônica naval, achamos isso um absurdo, achamos isso um
absurdo, mais até mesmo na mão de obra, está começando a haver dificuldade pelos
custos; o salário de um bom engenheiro no Brasil, ele já está ficando igual ou mais caro
do que um salário de um engenheiro equivalente, com uma formação muito superior,
nos Estados Unidos. É incrível falar uma coisa dessas, mas é verdade, então, hoje em
dia, nossa maior proteção está na distância, que é custo de viagem e tempo de viagem,
e, obviamente, dificuldade de barreira de idioma, e outras coisas assim, mas se não
tivéssemos essas barreiras, até de mão de obra estaríamos invadidos aqui dentro;
então, sem falar da dificuldade de custos de produção, etc. Então a gente estava
falando de riscos; a produção nacional corre o risco de não ter demanda nacional, para
justificar os investimentos em torno do desenvolvimento de produto, então, dos riscos é
questão de demanda, esse custo de produção também passa por mão de obra; isso é
um problema sério.
P: Bom, no tocante à comunicação, a gente sabe que existe, num projeto desse
escopo, a troca de informações constante de dados, registros de desempenho, isso
tudo influencia o projeto, instalação, rotinas de manutenção dos equipamentos. Você
concorda com isso?
E: Com certeza, nós dependemos disso até para avaliar a nossa base de
sobressalentes; agora, já não falando de desenvolvimento de produto, como empresa
que vende produtos e que presta serviços. Nós planejamos a quantidade de estoque de
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sobressalentes baseados em experiências que temos em campo, e em feedback que,
obviamente, a gente recebe dos clientes; então, a gente já sabe quais são os
componentes que dão mais problema; o carvão do motor da antena do radar, a gente já
sabe que a gente tem que ter aqui em estoque, toda a manutenção que a gente já faz,
já trocamos esse componente preventivamente; então, o feedback é essencial . Existem
componentes de consumo, como uma Magnetron; sabemos que o transdutor de sonda
não é um item que dá defeito; se quando a embarcação doca e o pessoal dá martelada
em cima para tirar craca, e coisa assim, só assim que acontece dano ao transdutor.
Mas é um produto que é tão estável que não tem problema, então a gente não traz
esse tipo de sobressalente. Agora, em outras situações, a gente depende dos
feedbacks, dos nossos técnicos e, obviamente, dos clientes, para saber aonde que a
gente investe mais em manutenção; então, nós temos um plano de manutenção
preventiva na empresa, e nesse plano de manutenção preventiva está previsto que a
gente vai fazer uma vistoria na embarcação, nos equipamentos; a gente vê o estado
dos equipamentos, verifica a condição de operação dos equipamentos e aí nós
estimamos um tempo de manutenção preventiva, e a frequência disso; então,
normalmente, em até todo mês, ou de 3 em 3 meses, a gente procura fazer uma visita a
bordo, e nós vamos verificar a versão do software, porque os equipamentos também
recebem updates de software, como o Windows 300, condições do aterramento,
condição dos conectores, isso é, atividade de corrosão; e aí você faz substituição de
conectores, componentes, aterramento de forma preventiva, para evitar esse tipo de
problema. Isso só vem da experiência, o que determina isso é a experiência, porque no
manual existe indicação de manutenção, mas ela é muito genérica; essa indicação. Ela
é uma brincadeira: troque o fusível se desligar, alguma coisa assim; é até engraçado
ver um negócio daquele, isso é, mais para uma coisa técnica; isso vem com a
experiência mesmo.
P: É porque você nunca tem exatidão quando um componente eletrônico falha;
você tem, por exemplo, uma parte mecânica, você tem desgaste, você sabe que depois
de, sei lá, tantos tiros, ou de tantas horas de manutenção, aquilo ali já apresenta
desgaste comprometedor. E mesmo assim você pode ligar e aquilo aí “puf”, pifar antes
mesmo de entrar em operação. Mas tudo bem. Tem um outro item aqui –
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compartilhamento de visões e objetivos. E o nosso objetivo da MB é a satisfação dos
nossos navios de guerra, eles terem seus equipamentos funcionando com
disponibilidade, com confiabilidade; então eu te pergunto: existe a possibilidade dos
dois parceiros trilharem a mesma estrada em relação a resultados a ser atingidos,
atenção aos mesmos cronogramas de manutenção, e até a eventual substituição dos
equipamento? Você vê que exista campo para esse entrosamento tão próximo?
E: Isso muito nos agradaria, isso muito nos agradaria, plano de manutenção
preventiva é um produto que nós oferecemos no mercado, mas é, se houver alguma
condição de oferecer esse tipo de manutenção preventiva, dentro da MB; isso seria
muito interessante. Eu não estou falando nem só de produtos civis utilizados na MB, o
que seria a nossa especialidade, mesmo para os equipamentos militares, ou seja, se a
MB estivesse disposta a passar a técnica, o conhecimento na manutenção dos
equipamentos militares para as empresas civis, ela poderia ter de volta uma empresa
com estrutura grande, com escritórios espalhados pelo Brasil, para prestar essa
manutenção de volta para a própria MB. Poderia haver uma sinergia nesse sentido,
então a MB tem recursos que nós não temos, tem conhecimento que nós não temos,
que vem dos próprios fabricantes, que, às vezes, não passam para uma outra empresa,
mas passa para a MB, até por força de contrato, quando vocês adquirem os produtos; e
eu tenho certeza que nós teríamos condições de prestar um plano de manutenção
preventiva, afinal de contas, a gente oferece isso já no mercado para a MB, então, se
houver esse objetivo de uma manutenção preventiva e uma eventual substituição de
componentes, eu tenho certeza que, como uma empresa especialista, a gente teria
muitas condições de ajudar a MB nesse sentido, até porque a MB, ela tem que tratar
mais das operações de guerra, de estratégia; eu não vejo por quê a MB tratar de
manutenção de produtos; a MB não é uma empresa de eletrônica, será que é esse o
objetivo da MB? Agora existem empresas nacionais; então se o governo, através da
MB, incentivasse as empresas nacionais, até com relação a planos de manutenção,
haveria um compartilhamento de objetivos de manutenção, das embarcações, dos
equipamentos das embarcações, que seria lançado de maneira completamente
diferente do que é feito hoje, até para entrar, processos burocráticos dentro da própria
MB, porque nós sabemos que certos pedidos de reparo, de manutenção, passam por
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burocracias que a parte civil não tem; então, havendo um acordo entre a MB
compartilhando esse tipo de objetivo seria uma coisa interessante para ambas as
partes.
P: Ótimo. Tem um outro tópico chamado integração de processos. Essa troca de
informações constante, relativa a desempenho, sugestões para melhoria dos
equipamentos, alteração das próprias rotinas de manutenção, elas poderiam ser usadas
para reduzir investimentos causados por superposição de atividades? Por exemplo, se
existir realmente uma parceria de altíssimo nível, a MB poderia abrir mão de algumas
atividades, como você acabou de mencionar, de manutenção e se dedicar realmente a
operação dos equipamentos, como cliente, como usuário. E a empresa retiraria da
carga da MB esse tipo de atividade, Poe exemplo, paiol de sobressalentes,
armazenamento, a própria empresa, você já mencionou, se posicionaria próximo aos
navios, para suprir esse sobressalentes, sem que a MB gastasse pessoal, espaço físico
para manter a parte de armazenamento propriamente dita. Eu acho que você
compartilha dessa visão, não?
E: É como eu expliquei, eu acho que esse tipo de atividade a MB... eu até
entendo que exista um objetivo estratégico na MB em ter dentro de si, ter dentro da sua
estrutura algum tipo de manutenção especialista de armas, produtos essencialmente
militares; eu acho que é uma coisa estratégica dentro da MB, mas a MB extrapolou isso
também para produtos civis, de mercado, ou qualquer coisa; então nessa extrapolação
é que eu acho que pode haver uma integração com as empresas nacionais, ou seja,
aonde sai do princípio estratégico e esse produto essencialmente militar. Eu não vou
fazer manutenção de um canhão, míssil, a não ser que eu seja uma empresa
especialista em míssil e canhão. Eu acho que esse tipo de informação até poderia ficar
dentro da MB. Justifica isso. Agora, manutenção de radar civil, sei lá, que mais que
vocês fazem manutenção, aí eu já não encontro tanta justificativa, porque é um produto
civil que compra no mercado. Então acho que o próprio mercado pode prestar esse tipo
de manutenção e suporte para a MB. Eu acho que esse tipo de integração evitaria o
excesso de trabalho, diminuiria a carga dentro de própria MB.
P: Especificidade de ativos; você veria uma capacitação conjunta entre a
empresa e a MB, intercâmbio de treinamento, ou qualquer outro investimento conjunto
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que propiciasse retorno para os dois? E da mesma forma, existe espaço para
complementação de recursos, você até já mencionou, instalação de núcleos de
atendimento dentro das Bases Navais, evidentemente, que justificasse essa instalação
perante um número de navios que usasse esses equipamentos nacionalizados, ou seja,
nós vemos isso em várias empresas do exterior, o fornecedor dentro das instalações do
cliente, ele monta um quiosque, um escritoriozinho, como você mencionou e já reduz
tempos, já reduz custos, já reduz uma série de coisas, porque ele está ali a tempo e à
hora para fornecer, para manter aquele equipamento com a maior disponibilidade
possível.
E: Em parte eu já tinha respondido essa questão, especificamente sobre ter um
quiosque, um centro de atendimento, dentro das Bases da MB; isso estaria sujeito a um
plano de negócios e um contrato específico sobre isso. Teríamos que estudar essa
viabilidade, mais eu acho que é possível. A Petrobrás já está começando a estudar, ela
terceiriza. Por exemplo, muita coisa da operação da Petrobrás é terceirizada, a parte
administrativa, etc. Eu não vejo porque a MB não poderia fazer algo parecido, é... mais
isso é um plano a ser estudado. O detalhe que você mencionou sobre bases e núcleos
dentro de bases da MB teria que ser estudado como fazer isso, viabilidades
econômicas; está sujeito a um contrato para isso. Mas eu penso que é possível.
P: OK. Para a gente finalizar, que fatores você elencaria como principais, se
você fosse escolher um parceiro para a sua empresa, para fornecer, para dar esse
apoio de manutenção, apoio de fornecimento, apoio de feedback? Quais são as
características dessa empresa que motivariam vocês a se dedicar à nacionalização
desses equipamentos?
E: Toda empresa busca segurança, então, nós procuramos parceiros que não
sejam de curto prazo, parceiros de médio e de longo prazo. Então, eu penso que para
escolha de parceiros, nós procuraríamos um contrato de médio prazo, porque isso traz
segurança para a empresa, traz fluxo de caixa mais constante dentro da empresa; e
isso é o que toda empresa procura: a segurança e a estabilidade. Estabilidade até para
poder crescer; estabilidade para poder investir. Então, com a segurança, com a
constância do andamento dos negócios, você começa a poder investir; assumir outros
riscos, você diminui o risco de inconstância; então hoje a MB faz contratos de spot
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comigo, ou seja, eu quero consertar este equipamento, quero comprar aquele
equipamento e pronto. Então, uma coisa de ponto. Não sei quando o que eu vou vender
para a MB. Obviamente, eu tenho levantamentos estatísticos; eu sei quanto eu vendi na
MB nos anos anteriores, os serviços que eu fiz para a MB nos anos anteriores, mas eu
não tenho nenhuma segurança, ou garantia, em relação a futuro. Então, para busca de
parceiros, e mesmo no mercado, quando nós oferecemos contratos de manutenção
preventiva, ou contratos de serviço, eu estou buscando parceiros que tenham garantia
comigo de 1 ou 2 anos, e parceiro colhe benefícios com isso, porque ele colhe
benefícios em prioridade de atendimento, você consegue dimensionar melhor a sua
mão de obra necessária, disponibilidade de mão de obra para atender aquilo, você
começa a vender e atender um SLA (service level agreement) para o seu cliente; então,
a escolha de parceiros de negócios passa por estabilidade na relação. Toda empresa
busca isso.
P: O fato de nós tratarmos, nessa pesquisa, de equipamentos comerciais, se
houvesse a probabilidade de vocês colocarem os produtos nacionalizados não só para
a MB, mas para a marinha mercante, embarcações de lazer, e até para algumas
marinhas que usam produtos similares, como Argentina, Chile e a própria Namíbia, que
está sendo ajudada pela nossa Marinha a formar lá a esquadra deles. Você acha que
essa perspectiva também seria atraente para a empresa?
E: Além do aspecto de segurança, você tem o aspecto de expansão de mercado.
Sem dúvida que isso é um fator preponderante.
P: E o equipamento, digamos assim, homologado pela MB teria, também, um
bom peso junto a outros consumidores, certo?
E: A MB é uma instituição que goza de critério de confiabilidade, de seriedade
muito grande, não só aqui, como em vários outros lugares do mundo. Como
Organização Militar, ela é ima coisa apolítica, e você não espera aventuras
empresariais; então a Organização Militar tem essa característica de confiabilidade.
Uma homologação da MB, um atestado de eficiência técnica e mesmo eficiência
operacional, isso é uma coisa que ainda tem muito peso no mercado; então, com
certeza.
P: Obrigado pelo seu tempo.
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Entrevista nº 8 – 29/05/2014 - PRAD
Pesquisador: Em termos de colaboração, você acha que seria viável para a MB
e a sua empresa manterem uma... um negócio, uma parceria, e essa parceria ser uma
fonte de aperfeiçoamento de eficiência, disponibilidade dos equipamentos, e até
aumento do seu desempenho? E nessa colaboração como é que você vê a importância
da aquisição de conhecimento e aprendizado?
Entrevistado: Olha só, nós temos uma experiência com a MB, de mais de 20
anos, ela começou comigo pessoalmente, em 91, no prédio da 1º de Março, o prédio
onde você trabalha, para quebrar um ciclo da MB, onde a MB comprava radares por
US$ 35.000,00, e eu forneci um radar por US$ 3.500,00. Então a MB é um cliente muito
importante nosso; a gente vende... naquela época, há 25, 30 anos a gente vivia aqui de
vender produto e havia uma margem mundial de vender produto. Hoje em dia, esses
produtos que não são específicos e que são de série, normalmente, o produto virou um
commodity . Então, eu, hoje, vejo em termos de Brasil, o Brasil é um país que vai
vender serviços, ou de produtos especiais, como, por exemplo, esse submarino que
vocês estão fazendo com tecnologias específicas para aquilo, agora, quando o produto
é um produto de série, de fabricação em série, e de alta tecnologia, hoje o mundo
praticamente está dominado por poucas empresas, então o seguinte: nós já montamos
sonda no Brasil, por problemas de importação, mas eu não vejo a possibilidade de você
pegar um produto de série, como se fosse um radar ou GPS e produzir no Brasil. Já
houve isso e você deve lembrar, porque acho que foi da tua época, uma firma no Rio
Grande do Sul, que produzia sondas – Coester – era isso; a gente não consegue
acompanhar a evolução; a evolução técnica é tão grande, que a quantidade que você
possa fornecer para a MB, ou para o Brasil todo, ou para a América do Sul toda, não
representa, hoje, na nossa área, 3% do que a Furuno vende, não representa... a
América do Sul inteira não representa 3% do total que a Furuno vende no mundo, então
ninguém consegue economia de escala, sem economia de escala produzir um item, se
você produzir um item pequeno desses, no Brasil ele vai ficar 10, 20 vezes mais caro do
que um item lá de fora, quando é um item de série, pela quantidade; robotização, tudo
isso. Segundo, se você pegar, por exemplo, hoje até um Toyota, um Nissan, ou um
carro japonês, o abridor de vidro, os botões do ar condicionado são os mesmos, porque
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é um cara único que produz, normalmente, na China. O que acontece na produção de
itens seriados, hoje? Até o Iphone, você produz no lugar mais barato do mundo por
muito tempo, mão de obra escrava, onde o país e o trabalhador não tem direito
nenhum, o mundo é mau, vai produzir aquilo lá, você tem que ir lá, não que seja inglês
ou americano, ele vai produzir naquele lugar, onde o cara que produz, é o cara que
recebe, sei lá, 50 centavos de dólar por quase um trabalho escravo, onde não há
legislação nenhuma, ou não há proteção nenhuma. No ciclo de produção, cara, se você
pegar no final da 2ª guerra mundial, onde os Estados Unidos só foram envolvidos no
final da guerra, os Estados Unidos... foi aí que eles cresceram. Porque o mundo andava
se batendo e os Estados Unidos, geograficamente longe, e sem estar envolvido como o
Japão, porque ninguém escapa; ele simplesmente tinha reservas que o mundo precisou
a partir de 40, 41 em aço, em coisas que ele produzia, a parte civil, e que as outras
fábricas na Europa estavam todas viradas para o negócio do armamento, foi aí que foi a
geração dos baby boomers, 1950 e tal, eu não era nascido, você também, porque os
Estados Unidos tinha tanto a oferecer para o mundo, uma riqueza tão grande que nego
saiu tendo filho para caramba, todo mundo tinha casa, carro, Studbaker, aqueles carros,
e aí os americanos cruzaram os braços por 50 anos, quem foram os caras que se
destacaram? Os que saíram fracos; vamos fazer uma analogia com a parte
automobilística; o japonês e os alemães tem os melhores carros do mundo depois que
foram... mas eles dominaram, dos anos 50, durante uma pregada de anos, até agora,
até 2005, aí pifff, aí eles tiveram de descruzar os braços. Quem veio lá de baixo? Quem
precisava, quem estava ferrado, feito os japoneses e os outros caras. Agora, o que
aconteceu? O Japão depois de 1960, 1970, qualquer produto japonês, de firma
japonesa, era uma porcaria. Você tinha um produto, que era americano, normalmente,
ou europeu, e aí tinha a cópia de qualidade horrível, que era o japonês que copiava
aquela porcaria de forma que não prestava, muito mais barato, por quê era barato?
Porque o japonês era um cara que não tinha direitos civis, não tinha droga nenhuma,
não tinha direito trabalhista, nada, mas aí o que aconteceu? Eles começaram a vender
e começaram a melhorar, começaram a melhorar o salário dos trabalhadores, e os
benefícios foram aumentando; o produto deles, o que aconteceu? Começou a ficar
caro. Para onde foi? Coréia. O mundo é cíclico e todos os caras da grana, americanos,
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estão produzindo nesses lugares, e esse item é deles e a mão de obra é dos outros,
primeiro japonesa, depois coreana e aí o que aconteceu? Os caras tinham a droga de
um carro, a droga de um produto, mesma coisa, começaram a melhorar, o carro
começou a ficar caro. Hoje você tem esses carros nos Estados Unidos com o mesmo
preço dos europeus, aí não é mais europeu. Porque o coreano precisa de um salário
maior. Aí o que aconteceu? Chinês; e aí agora é tudo carro chinês, todo mundo sentado
num carro chinês. Agora vai acontecer o quê quando a China tiver que fazer os direitos
aqui? Vai aumentar o preço também hoje tem certas partes da indústria que os Estados
Unidos com a crise, cruzaram os braços há 50 anos, estão retomando as fábricas,
voltando com as fábricas para os Estados Unidos, por quê? Porque não tem emprego,
entraram numa crise desgraçada, mas tem estrutura, infraestrutura, o que os chineses
não tem; por exemplo, você hoje está produzindo na China, mas, de repente, falta luz;
blackout e aí babau a tua produção, depende do que for; e depois o transporte e
estradas precárias fazem que cheguem muito mais caro e isso agregado ao produto,
você tem que ter infraestrutura. Quanta coisa vai de banganalanga, e é muito barato,
mas quando ela começa a ter que pagar para o trabalhador um salário, benefício, não
sei o quê... em relação ao produto, cara, eu estou vendo o mundo se dividir em grandes
conglomerados de empresas, e, normalmente lá em cima tem uma firma militar, com
especificação militar, como a Northrop Grumann, com a Cobham, que hoje comprou
todas as antenas de barco aí operacionais: Sitrel, Tranatram, é tudo uma empresa só,
chama Cobham, mas a Cobham fornece sistemas de alimentação para navios, para
aviões militares, então, os caras tem uma verticalização total, e o produto, o produto,
hoje, ele anda o mundo assim e você não consegue... qualquer coisa que você usa
aqui, é produzido lá do outro lado do mundo e chega na tua casa com um preço
irrisório, que não dá nem para pagar a embalagem, para você ter noção, eu peguei uma
persiana feita essa daí da janela, para uma porta da minha casa nos Estados Unidos,
eu fui à loja e comprei; aquela porcaria custou US$ 2,50. Como é que o cara consegue
produzir uma persiana que é um negócio que fecha do tamanho de uma porta, embalar,
expedir, botar na loja, ter margem, um lugar para armazenar e eu ir lá comprar e pagar
US$ 3,00? A persiana não deu; a minha vontade é devolver, claro que pode devolver;
assim: é mais cara a gasolina para voltar do que jogar no lixo. Aí tem o seguinte:
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quantas persianas o cara tem que produzir, aonde e de que jeito, e com que salário
para poder vender na loja por US$ 3,00? Uma persiana, cara, para uma porta? Então,
assim: o produto? Só se você falar de um produto específico militar, um radar de tiro,
não sei quê esse o produto que nós, Radiomar, trabalhamos, eu não acredito que não é
nem por ser o Brasil, MB não, mas em qualquer lugar do mundo; você tem praticamente
uma, duas fábricas mundiais que põe um label, e alguns poucos players, agora,
parceria de serviço, aí sim existe desenvolvimento, contrato de

manutenção, em

auditar o que todo mundo quer empurrar para a gente, inclusive os gringos lá fora, sim,
porque se quiser usar o exemplo da própria MB , os Centros de Instrução, com aqueles
simuladores, eu já vi três gerações abandonadas na MB, o que é fácil de entender e ir
embora: pega o avião para o hemisfério norte e deixa aqui os cucarachas na mão, e
vocês depois não tem suporte, não é?
P: Quanto a relacionamento de longo prazo, o que você acha que auxilia e o que
deteriora um relacionamento entre os participantes? E outra questão: a redução do ciclo
de vida útil dos equipamentos na duração das parcerias, que, hoje, é uma realidade em
todos os setores da nossa vida, inclusive até doméstico, você acha que isso influencia,
também, o relacionamento entre cliente/ fornecedor, já que você de tempos cada vez
menores em tempos cada vez menores você vai ter que trocar todos os seus
equipamentos?
E: Na realidade, esse negócio de ciclo de vida de equipamento está ligado muito
ao custo inicial, porque você só troca algo que você consegue economicamente
suportar; então, começaram a melhorar, então, se você pegar, por exemplo, telefone
celular, coisa assim que custavam US 4,00, US$ 5,00; hoje, os contratos estão para
vender o serviço te dão ele como uma ferramenta para você gastar minutos. Isso
acontece aqui, lá, nos Estados Unidos, isso é diluído; todo o mundo, hoje, quer uma
prestação mensal, ninguém quer mais uma aventura assim: olha toma aqui, é teu e
tchau, você fica. O equipamento, e a vida útil dele, ele é feito assim, e o mundo... e a
quantidade de informação que chega para a gente, faz com que a gente queira mudar
um pouco, a gente não pode mudar a nós mesmos, muda o que nos cerca. E isso dá
uma satisfação que eu não acho que o ser humano consiga mudar isso; é uma questão
da tradição, é uma questão de estar ligado ao que existe de novo e estes últimos dias,
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se você pegar os últimos 20 anos, mudaram tanto, que realmente, se você fizer um
telefone, com uma vida útil de 10 anos, você vai ter um calhau deste tamanho, certo?
Então, não tem como, você é levado a comprar essas coisas, agora, a se atualizar; a
vida útil do equipamento é hoje, eu até acho se você pensar bem, por exemplo, nos
carros, antigamente, eu ia para São Paulo, o carro pifava, quando eu era jovem, uma
pancada de vezes em um ano ficava 3 meses parado. Os carros hoje você entra nos
carros, os carros andam, você compra e vende o carro; é raro o carro dar um defeito e
te deixar na mão, desde as próprias mangueiras, qualquer elemento do carro, a coisa
foi se aprimorando num nível que a manutenção é muito pequena. Se você falar de
eletrônica, naval, no caso, ela praticamente não existe só existe com o desgaste... uma
Magnetron... e acaba normalmente por um defeito externo, e não dele mesmo e eles
independem de marca; uma janela, uma gaiuta aberta o cara levou um banho numa
dessas lanchas, e aí não há como: eletrônica e água salgada juntas, mas normalmente
um elemento externo; ou quebra muito por power supply, algum problema de
alimentação no barco. O equipamento em si, ele não acaba a vida útil dele antes de
acabar, digamos, a utilidade da tecnologia dele, é porque vem uma outra tecnologia que
faz com que você compre outro, ganhando, em muito, em performance, então não acho
que tenha esse problema.
P: Perfeito. Quanto a compartilhamento de riscos e retornos, quais são as
dificuldades que você vislumbra para realizar uma parceria da MB com a empresa, para
nacionalizar equipamentos comerciais para navegação marítima? Você até já
mencionou muita coisa na 1ª pergunta, e quais seriam as vantagens se essa
nacionalização fosse realizada, para a MB e para a empresa?
E: Olha, eu sou muito pessimista nessa parte, mas aí eu tenho que passar além
até da Petrobrás como uma antiga... o país, o Brasil, para produzir algo, aqui com a
nacionalização, não é mais barato do que importar. Eu sou importador ; era, eu hoje
vivo mais de serviços, mas não é mais barato, o cara que produz um carro aqui paga
tanto imposto, que na realidade ele não fica com o benefício em relação ao cara que
importa, porque é muito imposto; tem que ver os outros impostos que o cara que
importa não tem, e o cara age, por exemplo, com mão de obra, e a mão de obra do
Brasil custa mais do dobro, se você for falar em termos de salário de operário, custa 2,5
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vezes só para ter operários chegando na fábrica, isso quando ele chega, porque não há
infraestrutura, o cara mora a 2,5 horas... os investimentos e a mudança de regras para
as fábricas no Brasil são muito grandes, os riscos de desabastecimento, de colapso de
energia, a gente tá há anos sabendo que se está perto de chegar... eu acho que o cara
que põe uma indústria no Brasil, hoje, o cara é herói, porque eu não acho que vale,
porque o país não oferece isso, o governo, em vez de facilitar, parece que está aqui
para sacanear o empresário, ele acha que o empresário é o cara que é o ladrão, que
tem que pagar tudo quanto é conta do governo imagina, vai em cima do empresário;
empresário é o cara que move o país, dando empregos para as pessoas e para o povo,
mas o governo não tem essa visão do Brasil. Eu moro em Houston, nos Estados
Unidos; é impressionante como meu filho se formou há um ano atrás, e em dois dias já
abriu uma empresa...ele trabalhou um ano para a Encol, uma empresa de investigação,
e, em dois dias na Flórida, abriu uma empresa de investigação para ele; está operando
dentro da lei, sem qualquer custo, o governo prepara para o cara ser empresário,
mesmo que seja pequenininho. Quer ver, por exemplo, e depois ele me deixa a
empresa pequena competir com a empresa grande, defendendo a pequena, porque os
monopólios não interessam a ninguém, se você tem só um fornecedor, o cara o põe o
preço que quer, então o governo tem que incentivar as empresas pequenas, mas
economia de escala não chega à pequena, então, a pequena tem que ser protegida.
Por exemplo, quer ver? Plano médico, hoje é obrigado no Brasil a dar planos médicos.
O que em lugar nenhum do mundo é, porque aqui a medicina normal não funciona,
para a qual a gente paga 20% no INSS, mas do tal plano médico: só que o plano
médico do pequeno empresário, ele é muito mais caro do o que tem 100 empregados,
ou acima de 50; o cara só tem 3. Nos Estados Unidos, o governo obriga as empresas
de planos médicos a dar o mesmo preço para o cara que tem 1 empregado, durante o
mês de agosto do que o cara que tem 500 empregados, para que esse cara, se for
bom, ele possa produzir a um custo mais ou menos.. e que enfrente o outro, pelo
menos que acabe com parte que cabe ao governo, isso é muito melhor. No Brasil o
cara que só tem 10 empregados para fabricar, o cara está ferrado porque o produto
dele vai ser muito mais caro, então esse incentivo inicial é muito ruim, o governo não
incentiva mesmo. Muita gente prefere trazer de fora em detrimento de desenvolver
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nacionalmente. Agora, quer ver nessa área o que aconteceu nessa área a coisa que
matou o Brasil? O Lula, governo, muito acertadamente, fez assim: nós vamos contratar
os barcos da Petrobrás, porque a Petrobrás tem um braço, o governo usa socialmente,
e para tudo, e a Petrobrás tem conhecimento de coisas; não consegue sobreviver
porque o governo infiltra elementos que não tem nada a ver com técnica, com o
gerenciamento daquela empresa e levam politicamente, mas acertadamente, como ele
falou: nós vamos dar prioridade aos barcos brasileiros, contratos de 5 anos e os outros
com 3, depois da renovação, a gente quer um barco brasileiro, mas o mundo é mau;
que os noruegueses fizeram? Chegaram aqui e compraram 51% das ações dos
estaleiros brasileiros; automaticamente, o estaleiro não é mais brasileiro; todo o pessoal
de projeto, desenvolvimento, que a gente lidava aqui durante anos, 20 anos, saiu, foi
mandado embora, alguns bons elementos deles voltaram, e os caras levaram para
Nova York porque o departamento de projeto é único, e o projeto é igual, como se fosse
para o mundo inteiro, porque tem uma economia de escala terrível, mas o que sobrou
aqui? Emprego de peão, não é bem assim, mas quase. E aí, assim: o cara ganha um
barco e aquele barco, aquele projeto, aquele barco supply boat , ele é igual para
qualquer lugar do mundo, porque o barco faz a mesma coisa; plataforma aqui ou no
golfo do México. Então, o poder das firmas grandes nessa parte de projeto... os
estaleiros brasileiros pequenos hoje, você tem em Niterói aqueles caras, pequenininhos
fazendo no quintal, certo? A demanda de barco, mas os estaleiros grandes são todos
estrangeiros, e o BNDES financiando. Cada dia a tecnologia, o desenvolvimento, para
se deslocar isso foram embora, o cara agora, esse mesmo brasileiro que é bom, ele
está trabalhando agora lá na Noruega, o cara era bom para um projeto global, Aí
quando o cara ganha a concorrência para fazer barco, ele hoje, o mapa de carga dele é
o seguinte: eu tenho 10 navios para fazer não sei se é Brasil, ou golfo do México, não
interessa; onde eu vou fazer? Ah eu tenho ociosidade no estaleiro em Capetown para
fazer 2, eu tenho 3 que eu posso fazer no Congo, 2 no Brasil e 2 na Noruega, e o cara
senta com o departamento de compras lá na Noruega, compra e manda entregar 2 aqui
e 2 ali como você manda entregar aqui pizza, você manda entregar barcos distribuídos
nos vários... plantas de estaleiros no mundo; é impressionante como globalizou. Então,
nós, nos primeiros 20 anos da nossa vida, que você conheceu, eu fui bater na porta,
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porque eu vivia de vender radar, e em todas as áreas; hoje, de 10 anos para cá, se eu
vivesse de vender radar estava ferrado, de jeito nenhum, a Radiomar hoje vive só de
serviço. O equipamento virou um commodity e não tem margem. O equipamento para
nós, serve para vender para que a gente depois faça a instalação, e com instalação a
gente consegue ter uma margem para pagar os salários; o equipamento: nada e
principalmente como falei no início e internet, porque Amazon, você deve conhecer a
Amazon, eu sou fanzoca, tenho até um cartão de crédito só da Amazon; compro tudo
pela Amazon, nos Estados Unidos, seja aonde for. Não é uma competição honesta,
porque você tem uma loja, você quer ver um telefone, você vai à loja, você vê o
telefone, o cara paga aluguel, o telefone está na sua frente, está tudo aí, para cá e para
lá, com ar condicionado e tudo, você mexe, e aí você pega o seu celular, olha aí o
código, vai na internet, na Amazon e compra na Amazon. Pô, eu vejo o mundo do dia a
dia das coisas pequenas, em que as lojas serão só lojas de fábrica. Não há mais como
um lojista botar, comprar estoque para vender para você, ele não consegue competir
com o cara da internet. A mesma coisa com a.. o cara...se tem um código, o produto
tem um código, você vai na internet sempre tem um preço mais barato; ninguém a não
ser o fabricante de um lado e o consumidor de outro, claro, o consumidor do outro aqui
no meio sumiu a rede. Agora, quando esse produto é um produto que precisa de
assistência técnica, reparo, aí há um campo, mas normalmente, o cara que vende, o
fabricante para o outro cara na outra ponta não se liga, nem um nem outro, quando
compra, que ele vá pifar; onde é que a gente entrou? Só quando pifa e aí a gente,
infelizmente, nós temos que deixar... toda a comissão da Furuno e a venda da Furuno
para o Brasil, hoje, eu não tenho 1/3 dela; primeiro que as decisões não são feitas aqui,
são feitas na Noruega, nesse mercado. Ai a gente vende eventualmente uma coisa ou
outra, mas a gente fica assim: o cara vem, o cara monta, e depois a gente conserta,
instala; só serviço, agora tem que ser bom, e os brasileiros são bons nisso; nós
engenheiros... tem que se virar, porque a gente não troca a placa, tem que tirar o
componente, porque é muito caro para nós; nós somos pobres e a taxação é muito
cara, então a gente é muito bom, tecnicamente. Então, no Brasil, as parcerias que eu
acho que a gente pode fazer é assim: é desenvolver... a MB, por exemplo, ela aproveita
aquele negócio, eu fui no porta aviões, aquele negócio, estilingue que o avião sai, ela
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volta, está mostrando, não sei se agora volta; é uma peça que custa US$ 2.000,00,
aquele negócio

que põe no avião, a MB arrumou um jeito e um dispositivo para

recuperação de todas essas peças; reutilização. O mundo joga fora, mas essa
tecnologia, isso é conhecimento; isso é coisa que fica para a gente. Então, novamente,
por necessidade, os nossos engenheiros são melhores que os outros, os outros não
tem que fazer essa ginástica que a gente faz. A gente manda um técnico fazer um
curso lá fora, os nossos técnicos são melhores do que os caras lá de fora.
P: Na parte de comunicação, em que a constante troca de informações, dados,
registros de desempenho influenciam o projeto, instalação e rotinas de manutenção dos
equipamentos; essa realimentação que geralmente o cliente dá para o fabricante? Qual
o papel dela?
E:

Isso é fundamental. Todo fabricante,

diretamente,

ou

através do

representante, que é o nosso caso, não tenha dúvida que todo produto é desenvolvido
e aprimorado em cima desse feedback; então a relação entre cliente e usuário, no caso
a MB, e o fornecedor dela, desde a parte de utilização, recursos do equipamento que
seriam interessantes para o usuário, assim como manutenções, quebras, esse retorno é
fundamental para o desenvolvimento do sucesso de qualquer fabricante. Tenho pena
até da gente não ter mais, porque gostaria muito de ter mais diálogo do que nós
tivemos, e ir junto, e operar o equipamento junto, e a gente vê features que a gente
facilmente dá um feedback para o fabricante, que pode incrementar o equipamento e
facilita estrondosamente a utilização. Essa colocação, independente de venda de
serviço, o que for, ela é fundamental e o fabricante que escuta, o usuário, ele tem uma
vantagem muito grande, com certeza.
P: Bom, em relação a compartilhamento de visões e objetivos, sendo o objetivo
final da MB a satisfação de seus clientes, que são navios de guerra, você vê a
possibilidade dos parceiros, a MB e a empresa trilharem a mesma estrada em relação a
resultados a ser atingidos, atenção aos mesmos cronogramas de manutenção e até
mesmo eventual substituição de equipamentos?
E: Eu acho que sim, eu acho que sim, essa parceria, ela pode produzir frutos
muito bons, como você mesmo falou, em contratos de manutenção, porque é muito
mais barato prever, lubrificar e depois trocar uma coisa quebrada. Essa parceria eu
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acho que é muito profícua, e deve sempre ser mantida. Nós procuramos ter sempre
feedback, toda a nossa obra de serviço, a gente tem uma satisfação do cliente num
envelope que fica em cada atividade que a Radiomar faz a bordo. Cada diretor e
gerente aqui recebe... cada hora que nós trazemos e a gente recebe x horas de serviço
por mês. Cada vez que um técnico meu vai a bordo, e ele vai no país inteiro, o
responsável de bordo recebe o nosso profissional e ele recebe um envelope com
pesquisa de satisfação do cliente, onde está escrito par o cara: senhor, por favor,
gostaríamos que o senhor opinasse sobre uma série de coisas para nos ajudar uma
pesquisa de satisfação do cliente, onde é medido o nível de satisfação do cliente com
aquele técnico, com o serviço que desenvolveu, com a postura física dele, com a
maneira como encarou o problema, e aquele feedback depois ele apresentou à obra, e
a obra só pode ser iniciada, se essa pesquisa de satisfação estiver feita, escaneada, e
no sistema; é um componente igual a uma nota fiscal. E a divulgação de todas as
pesquisas de satisfação vem para o dono da empresa e todos os diretores e gerentes
da área, independente de que área ele esteja. Então, com isso nós tentamos
realimentar a nós mesmos que somos dirigentes da empresa como é que o cliente vê a
gente, porque a Radiomar, hoje, não é aqui dentro, aqui é o dirigente, nós vamos aos
barcos; então, 80% dos nossos clientes não me conhecem, a mim ou ao pessoal aqui
de dentro. Conhecem o técnico que está lá a bordo, então a nossa praia é aqui, cara e
esta é a maneira do cara conseguir, desse cara conseguir influenciar as ações da
empresa. É fundamental essa troca de informações. Vou mostrar, depois como é que
isso é feito.
P: Bom. Integração de processos, essa constante troca de informações de
desempenho, sugestões para melhoria, alterações de rotinas de manutenção, elas
podem ter serventia para reduzir investimentos causados por superposição de
atividades? Por exemplo, a MB tem um custo grande para você manter sobressalentes,
armazenar, você ter pessoal para gerenciar isso; você vislumbraria que a empresa
poderia assumir essa parte de fornecimento de sobressalentes de pronto uso, a parte
de paiol propriamente dita, você acha que haveria como ter essa divisão?
E: Isso, isso reduz muito o custo porque há economia de escala; por exemplo, a
MB usa uma antena x, e a antena x é usada por todos os nossos clientes; então, para
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cada antena que a gente tem montada na MB, a gente tem mais 20 antenas em outros
caras iguais. É muito mais barato a MB não investir nesse item, e deixar o distribuidor
ter 1 item, porque ele, com 1 ou 2 no estoque, cobre 20, portanto ele consegue,
automaticamente, diminuir esse custo. Isso foi um dos argumentos que a gente há 25
anos atrás... eu, Nuno,

usei, no DACM, naquela época, quando o radar que era

comprado lá, de outra marca custava um preço e não estou falando mal do radar, não,
mas obrigava a ter 1/3 do valor do radar comprado, e a MB tinha em spare parts,
loucamente, e ia mandar um time, sempre mudava o modelo, para a fábrica, para
treinar nessa manutenção. Quando a gente chegou, a gente chegou com um radar que
custava 10%, por quê? Porque é feito lá na China, ou seja onde for. Um produto, sei lá,
de alta quantidade, portanto ele não é especificamente militar; A MB entendeu que não
precisava para os barcos auxiliares, que são a maios parte deles, em número, e com
isso, com esse radar a 10% do preço, por quê? Foi um grande degrau que eu tirei o
pensamento da MB, assim; eles não entendiam, porque o pensamento era assim: mas
e a spare part, como é que eu conserto? Não conserta, como não? Joga fora, como
joga fora?. Olha só: esse radar custa 10% do que custava o outro, não é viável, não
vale a pena você agora estar comprando peça para este radar, repara o preço de outro
radar igual a esse, se você tinha 2, é 20% só do preço do outro. As peças do outro
radar que você está usando, só elas, são 30% dá para comprar 4 radares inteiros
desse. Então é questão de mudar a mentalidade; você quer ver um outro caso... Esse
negócio de reparo é interessante, porque a MB... o produto seriado faz com que você
na parte de vida útil, você não tem que se preocupar, de repente, quanto custa, por
exemplo, a Furuno tem 1 GPS e uma antena, 7 equipamentos tem 7 rádios, depende do
preço, a garantia do produto na fábrica; ela não é mais você mandar o produto para
fazer o reparo; e a mão de obra, hoje, empresas que tem um nível de funcionários já
com os direitos deles, ela é mais barata do que você fornecer toda uma caixa preta de
eco; deu defeito, pega essa caixa aqui e não abre ela para ver os componentes; toma
outra, porque essa caixa preta talvez custe menos do que uma hora de análise. Então é
o tal produto... o que interessa hoje, o que manda no mundo, a não ser, olha eu estou
falando de produto serial, tá? Produto militar é totalmente diferente é um radar especial,
aí nessa área é diferente, como sonares, submarinos e essas coisas que são dessa
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tecnologia, de alta tecnologia, de altos preços, essa vale a pena. Agora, para produto
de série, hoje, você... a mão de obra é mais cara do que você dar outro, então, essa é
uma realidade.
P: Bom. Especificidade de ativos. Você vê a possibilidade de uma capacitação
conjunta entre a empresa e a MB, intercâmbio de treinamento ou outro investimento
conjunto, que proporcione retorno para os dois? Da mesma forma, existe espaço par a
complementação de recursos; por exemplo, a empresa instalar núcleos de atendimento
dentro das Bases Navais, que justificasse com um número grande de equipamentos
instalados nos navios e proporcionaria economia de tempo, como nós vimos, economia
de paiol, armazenamento, você acha que isso seria viável?
E: Olha só: eu não sei especificamente... depende do produto, a gente está
falando da quantidade, tá? Eu só posso ter essa visão do que eu forneço. Os navios da
MB e a quantidade de eletrônicos, equipamentos de linha, normais, de série, que tem,
em princípio, não justificariam unidades específicas, mas, sim, parcerias em certos
portos padrão, eu diria, talvez 7 ou 8 lugares no Brasil, sim. Você tem áreas que,
geograficamente, para deslocar um técnico para reparar, é tão caro, é muito mais caro
botar um elemento lá, saindo de um lugar com infraestrutura menor, do que ter um cara
lá treinado para fazer. Agora, uma vez que esse elemento esteja nesse lugar, ele pode
atender não só o cliente MB, como pode gerar recursos para atender a comunidade
naquela área; essa é uma dificuldade que a Radiomar tem há mais de 10 anos e eu não
consigo viabilizar, eu só consegui ter 4 ou 5 portos: nós abrimos Santos, nós temos
Vitória, nós temos Salvador, nós temos Macaé e nós temos Rio; eu não consigo abrir
mais ainda. Por quê? Porque ainda existe aquela cultura de tentar segurar o multi
marca; porque amarrar ao que lá antigamente, há 20 anos, quando eu fui vender o
radar para a MB, de fato, havia as empresas que viviam de distribuição, então, elas
eram competidoras. Hoje, não, hoje existe o cara que usa um radar, e o usuário do
radar, ele, em princípio não está preocupado qual é a marca do radar, desde que o
radar atenda às características exigidas pela IMO, ou seja, a autoridade marítima, que
ele lhe dê os recursos que ele precisa, e que ele, se pifar, tiver o elemento para reparo,
não sei o quê, ele não quer saber de marca. Então não é mais a marca, é em termos de
conforto, comunidade, one stop shop. É o seguinte: a MB, ela tem um... eu gosto muito
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da MB. Gostava de embarcar antigamente, são comissões que a gente consegue
conversar muito tecnicamente, sabe, aprofundamento sobre cada coisa, então essa é
muito viável, por exemplo, nós estamos na beira da decisão de um projeto que é um
dos maiores projetos do Brasil, que é o SisGAAz – Amazônia Azul , como foi o Sinvam
para a Aeronáutica, há 15 anos pela frente; então, se você.. semana passada estava
em Houston, numa reunião com a Airbus, Aerospace, vê só , Airbus, Aerospace. A
Airbus, ela só fazia avião; hoje, ela tem tudo, inclusive as antenas. Então a Airbus está
participando com a Embraer nessa concorrência para um dos maiores projetos que
esse país tem, que é a Amazônia Azul, que está sendo comandado, capitaneado pela
MB, por isso você vê surgir, hoje, todas as construtoras, Odebrecht Defesa, está
fazendo submarino, A Queiroz Galvão, todo mundo.. mas não é só o mundo aqui não, é
o mundo mesmo em cima de um projeto da MB, e a MB cataboliza, então, esse projeto,
a quantidade de antena e de equipamento que vai ser instalado ao longo dessa costa
enorme que a gente tem, para poder auditar essas 200 milhas, é uma coisa, assim,
absurdamente grande, em termos de projeto; sem dúvida, com isso aí, vou ter que ter
núcleos de estações de atendimento, que são fundamentais, você pode ter o melhor
produto do mundo, mas se você não tiver o cara que sabe lidar com ele, primeiro você
não usa o recurso dele nem a metade, e depois você fica na mão a qualquer hora;
então, eu sou totalmente a favor dessas parcerias com a MB/ empresa para
desenvolver até para ensinar os próprios técnicos da MB, porque a divulgação do
conhecimento não é uma competição é um bem; e você põe o cara confortável usando
o teu produto, a tendência é que ele continue usando o teu produto, certo? Então é
ganha-ganha, sou totalmente a favor disso.
P: Bom, para a gente terminar; se você fosse escolher um parceiro para
desenvolver um produto, a MB, no caso, quais seriam os fatores que seriam
preponderantes na escolha desse parceiro, para você empresário?
E: Bom, o grande problema aqui, eu sou meio pessimista, por natureza; o meu
problema, em termos de Brasil, que eu vejo é que a quantidade de fatores externos que
influenciam qualquer projeto. Você pode ter um projeto definido, tecnicamente definido,
planejado, estimado em termos financeiros, em termos de volume, mas as regras no
Brasil, que são exteriores ao teu projeto, elas mudam tanto, que você... o fator,
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digamos, que você consegue pela tua matemática que você vai realizar o projeto, só o
projeto tem 70% de chance de dar certo, e o governo muda a regra a toda hora, e aí é
brabo. O fator preponderante para mim no Brasil é primeiro, qual é o peso desse
parceiro para conseguir segurar a inércia de mudar as regras no meio do jogo. O Brasil
adora mudar a regra no meio do jogo. Muito gringo que veio para aqui em 2008, está
caindo fora sabe por quê? Não se faz isso, se você tem um jogo, regras no jogo, você
tem que fazer o jogo para dar regras. Então para mim, seria as regras para escolher
parceiros, a estabilidade e a certeza, obviamente, o máximo de certeza possível da
continuidade do trabalho juntos com projeto, com o mesmo objetivo; a seriedade, que
hoje infelizmente, a gente tem que falar nisso no Brasil, e o conhecimento técnico
para.fazer. Mas eu acho que é muito difícil para o cara lidar...são muitos fatores no
Brasil. Vou dar um exemplo, cara: há 4 anos comprei um barco e atravessei o Atlântico
vim da África do Sul; um catamarã, e fui até os Estados Unidos,

e eu tive a

oportunidade de voltar à minha terra; eu nasci na África, em Moçambique, porque eu
estava esperando meu barco ficar pronto e eu peguei um avião e 600Km, fui à minha
cidade, e encontrei um cara que fazia vela comigo quando nós éramos garotos, e o cara
hoje é um empresário grande em Moçambique na construção; e ele vende esquadrias
de alumínio lá e também fornece gesso; gesso, você mistura gesso com água, põe no
sol e a placa, né? Ele não produz gesso em Moçambique, ele importa containers de
placas de gesso da esquina. Como é que você um produto tão primário, você não
desenvolve localmente? Porque ele falou para mim uma coisa exagerada, o Brasil não
é assim, mas você vê como é importante, eu não consigo conceber, né? Que um lugar
tropical, com um sol desgraçado, que seca rapidinho, é só derramar água e ter a placa
de gesso, né? Que importasse aquilo da China, que é do outro lado do mundo, o gesso
é pesado; ele falou: Nuno, eu não produzo aqui pelo seguinte – eu tenho compromisso
de entrega, mas, primeiro: o funcionário não aparece no dia seguinte, segundo: o
governo corta a minha água a qualquer hora, acaba a luz, minha firma é invadida.
Agora, eu não tenho a mínima condição... eu tenho condição de produzir o meu gesso ,
mas o governo, o país não me dá a segurança de eu conseguir fazer o meu projeto, por
fatores que são totalmente alheios à minha capacidade gerencial. Então, isso eu fiquei
alucinado como é que o cara trazia gesso da China. É claro que é uma situação
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totalmente diferente, o Brasil tem outro estágio, mas existem aqui coisas, as regras que
mudam e que deixam a gente de calça na mão. O risco aqui é muito grande; e isso faz
para nós, ou seja, é muito mais difícil a gente resolver algo. E você vê que, às vezes, os
projetos aqui eles ficam anos e anos, e não andam, porque são sempre fatores novos
que se põem, se consideram e o cara não consegue fazer. Lá fora, se você resolver
fazer uma coisa, você simplesmente faz, e você tem que se concentrar em focar 80%
do teu tempo, no teu produto. A Radiomar, daquilo que eu tenho, na Radiomar, 80% do
meu tempo é focado fora do meu produto; aí fatores totalmente alheios ao meu negócio,
e só 20% é que eu consigo ter no meu produto porque os outros: porque o advogado
fez isso, porque mudou o ISS, porque o governo está me dizendo que eu tenho que
pagar ISS em navios de bandeira estrangeira; são discussões totalmente fora de
eletrônica naval, mas que são tão importantes porque acabam com qualquer facilidade
de eletrônica naval. E é isso que eu comparo, mal e porcamente, no Brasil, a situação
do Brasil em relação ao mundo que anda para a frente, com uma corrida de 100m de
atletas, aqueles 100m que você respira e são 9 segundos, 10 segundos e você nem
respira e a tua camisa é Nike, pesa só 3 gramas, o teu tênis é especial; o cara está lá
esquentando os músculos e o brasileiro também está lá, e o brasileiro corre para
caramba; só que na hora do preparar, o cara fala quem é o brasileiro? Está todo mundo
achando que... sou eu, por quê? Toma a tua mochila. Qual mochila? É, amigo, você é
brasileiro, pega a mochila de 20 quilos, e agora corre filho da mãe. Você não consegue
correr, agora, o que a gente sabe é que se o cara não tiver a mochila, ele corre mais
que os outros, até pela dificuldade; se você pega um garoto de 20 anos, meu filho, ficou
aqui até os 18, foi para os Estados Unidos ele é mais inteligente, porque tem que ser, e
a experiência de vida faz com que ele tenha os músculos mentais para olhar para trás e
fazer tudo na vida para o melhor. O outro cara que tem tudo, não, mas acontece é que
o mundo não precisa dessa ginástica toda se não for tão difícil a gente fazer as coisas.
E aqui para nós, amigo, aquela mochila me dá 2 segundos de desvantagem, por mais
que eu corra, porque os colegas não levam mochila de 20 quilos. Essa mochila de 20
quilos, cara, para mim, travou o Brasil, do jeito que está.
P: Obrigado pelo seu tempo.

