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RESUMO

Esta dissertação teve como objetivo apresentar uma proposta de adequação
da métrica de capacidade tecnológica de Figueiredo (2009) à indústria naval
brasileira, no segmento de construção de embarcações de apoio offshore. A métrica
de capacidade tecnológica proposta por este autor incorpora as características
específicas das indústrias dos países em desenvolvimento e foi amplamente
utilizada em outros setores industriais brasileiros. Quanto aos fins, a pesquisa é
metodológica e quanto aos meios é bibliográfica e de campo. Foram realizadas
quinze entrevistas com pesquisadores, estudiosos e profissionais relacionados à
indústria naval. Os resultados foram abordados de forma qualitativa e, a partir da
revisão de literatura e das evidências empíricas coletadas nas entrevistas, as
informações foram analisadas e organizadas para o alcance do objetivo proposto
nesta dissertação – a adequação da métrica de capacidades tecnológicas à indústria
naval brasileira, no segmento de construção de embarcações de apoio offshore. Em
um segundo momento, foi realizado um teste preliminar aplicando-se a métrica em
um estaleiro com foco em construção de embarcações de apoio offshore. Desta
forma, esta dissertação contribuiu, através da adequação da métrica, para o
entendimento dos níveis de capacidades tecnológicas do segmento de embarcações
de apoio offshore da indústria naval. Os resultados da pesquisa indicaram que a
métrica proposta se mostrou aderente à indústria naval, oferecendo aos gestores
desta área informações para desenharem estratégias empresariais a fim de se
avançar no processo de acúmulo de capacidades tecnológicas deste setor.

Palavras-chave: Capacidade tecnológica. Métrica. Indústria naval brasileira.

ABSTRACT

The objective of this dissertation was to introduce an adequation proposal of
Figueiredo’s (2009) technological capability framework to the Brazilian shipbuilding
industry, for the offshore support vessel construction market segment. This
technological capability framework proposed by this author incorporates specific
industry characteristics from developing countries and has been widely applied in
other Brazilian industry sectors. This research has a methodological objective.
Regarding the means used, it is a bibliographical and a field study. Fifteen interviews
were held with researches and market professionals related to the shipbuilding
industry. Thus, based on the literature revision and empirical evidence collected from
the interviews (qualitative nature), the information was analyzed and organized to the
purpose of this dissertation – the adaptation of the technological capability framework
to the Brazilian shipbuilding industry for the offshore vessel construction market
segment. At a second stage, a preliminary test of the framework was applied to a
shipyard with focus in building offshore support vessels. Thus, this dissertation
contributed by the adaptation of the metric, to understand the levels of technological
capability of shipbuilding industry for the segment of offshore support vessel market
of the naval reality. The results suggest that the proposal metric is adherent to the
shipbuilding industry, offering its managers information to draw firm strategy to
increment this sector’s technological capability accumulation process.

Keywords: Technological capability. Metric. Brazilian shipbuilding industry.
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

Mediante o atual cenário econômico mundial, onde a competição torna-se
cada vez mais intensa e globalizada, com um ciclo de vida do produto/serviço cada
vez menor, a inovação passou a ser um aspecto de suma importância para o
desenvolvimento e sustentabilidade das empresas. Tendo em vista a dinâmica do
mercado, o processo inovador deve ter um caráter contínuo.
No Manual de Oslo (1997, FINEP, 2004) a inovação é enfatizada como sendo
o fator dominante e determinante para o crescimento econômico nacional e para o
comércio internacional. Há uma diferença, porém, no mecanismo inovativo dos
países desenvolvidos em relação aos países de industrialização tardia. Enquanto
nos países desenvolvidos é comum as empresas já operarem na fronteira
tecnológica, onde o foco das mesmas está em aprofundar e renovar suas
capacidades tecnológicas, nos países emergentes, é comum a base industrial ainda
se encontrar em desenvolvimento.
Neste contexto, torna-se fundamental conhecer o conceito de capacidade
tecnológica, considerado fator-chave para o desenvolvimento econômico dos países
em desenvolvimento. Segundo Figueiredo (2009), capacidade tecnológica (CT) é um
estoque de recursos, com base em conhecimento tecnológico, oriundo do
mecanismo de aprendizagem, que permite a realização de atividades de produção e
de inovação da empresa. De acordo com o autor, é o acúmulo de CT que poderá
viabilizar a aproximação do nível tecnológico de países emergentes por aqueles já
alcançados nos países desenvolvidos – movimento de catching-up.
Tendo

em

vista

as

características

idiossincráticas

dos

países

em

desenvolvimento, normalmente, o processo inovativo tem início através da imitação.
Assim, o fator mais relevante para as indústrias destes países, é o processo de
importar e adaptar a tecnologia à sua realidade (BELL; PAVITT, 1995). Os autores
comentam que poucos são os casos de transferência tecnológica bem sucedidos e,
em seu estudo, comparam quatro países do New Industrialized Countries (NICs) do
Leste asiático com dois países da América Latina (Brasil e México). Enquanto os
países do NICs foram capazes de acumular CT de forma eficiente e crescente,
obtendo êxito no processo de transferência tecnológica, os países da América Latina
fracassaram. Os autores complementam a análise afirmando que, nos países da

13

América Latina, não houve acumulação significativa de CT, e referem-se aos
mesmos como deserto tecnológico.
O foco do presente estudo é a indústria naval brasileira, que apresenta um
grande gap tecnológico acumulado nos 15 anos de crise desse setor. Souza (2009)
comenta a importância de investir em inovação no setor naval com intuito de se
obter o emparelhamento tecnológico, assim como níveis internacionais de
competitividade.
Atualmente, o Brasil é uma referência na exploração de petróleo em águas
profundas, porém há uma falta de estrutura do setor naval para atender à previsão
de demanda do mercado nacional. Segundo dados do Sindicato Nacional da
Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore (SINAVAL, 2011), as
embarcações dos diversos programas de expansão da frota brasileira (PROREFAM)
somam 271 empreendimentos, garantindo uma carteira de 10 anos de encomenda.
De acordo com relatório da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ,
2011), do total de embarcações previstas no PROREFAM, estima-se a construção
de 146 embarcações de apoio offshore - 64 do tipo Anchor Handling, Tug and
Supply (AHTS), 64 Platform Supply Vessel (PSV) e 18 Oil Rig Supply Vessel
(ORSV).
Diante do exposto, a grande demanda brasileira de embarcações de apoio
offshore é uma oportunidade para se aproveitar os benefícios do aumento da escala
de produção. Para Ruas e Lugli (2009, p.15) “As embarcações de apoio offshore são
navios de pequeno e médio porte responsáveis pelo apoio logístico às unidades de
operação e produção de petróleo e gás em águas marítimas”. Sendo assim, a
indústria naval nacional, a exemplo de outros países, deve aproveitar o processo de
transferência e aprendizado tecnológico, a fim de melhorar sua competitividade no
mercado naval mundial, principalmente no segmento de apoio offshore.
Além do crescimento do mercado de exploração do petróleo, outro fator
determinante para se investir nesse nicho é o fato de a frota mundial, inclusive a
brasileira, ser composta, em sua maioria, por navios que foram construídos por volta
de 1980. A média mundial da frota de apoio offshore é de 19 anos, quando a vida útil
de um navio é de cerca 20 anos. Estima-se que 75% da frota de apoio offshore
mundial esteja ultrapassada, não sendo capaz de operar de forma eficiente na
exploração de petróleo em águas profundas (COSTA; PIRES; LIMA, 2008). Dessa
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forma, torna-se evidente a necessidade de se renovar e aumentar o número de
embarcações deste segmento.
Outros aspectos a serem considerados na expansão da frota brasileira são a
exigência de que as embarcações sejam construídas em estaleiros nacionais e que
tenham um elevado índice de nacionalização.
Nesse cenário promissor, a construção naval vem buscando a retomada da
sua competitividade. Atualmente, diferentemente das propostas políticas da década
de 1970, que não estimularam a solidificação da base dessa indústria, busca-se criar
um ambiente favorável ao desenvolvimento de todo o setor naval brasileiro. O
acúmulo de CT na indústria naval de apoio offshore é um dos meios para se
alavancar tal setor.
Figueiredo (2001, 2004, 2005, 2009), a partir das pesquisas de Bell e Pavitt
(1995) e Lall (1992), desenvolveu diversos estudos de aferição da CT, em diferentes
setores brasileiros, como, por exemplo: aço; bens de capital; celulose e papel;
empresa eletrônica de consumo; indústrias de motocicletas e bicicletas; para
serviços

intensivos

em

conhecimento;

para

serviços

de

manufatura

e

eletroeletrônicos em uma subsidiária de ETN em TIC; e em empresa de software. Na
literatura pesquisada, porém, não existe nenhum estudo específico a respeito da
métrica de CT para o setor de construção naval.
Desta forma, esta pesquisa expande o conhecimento científico ao oferecer
um quadro analítico que permite avaliar o nível de CT do setor de embarcações de
apoio offshore. A partir deste quadro, é possível verificar as necessidades de
melhoria das empresas para se atingir níveis tecnológicos mais elevados,
possibilitando uma adequação da estratégia de inovação industrial alinhada à
realidade específica do setor (FIGUEIREDO, 2004, 2009).
Sendo assim, a motivação para a presente pesquisa consiste em como medir
o nível de capacidade tecnológica da indústria naval brasileira no segmento de
construção de embarcações de apoio offshore.
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1.1

PROBLEMA

Como adequar a métrica de capacidade tecnológica de Figueiredo ao
segmento de construção de embarcações de apoio offshore da indústria naval
brasileira?

1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Final

Adequar a métrica de capacidade tecnológica de Figueiredo ao segmento de
construção de embarcações de apoio offshore da indústria naval brasileira.

1.2.2 Objetivos Intermediários

- Identificar as características da indústria naval de apoio offshore com o intuito de
se propor funções tecnológicas e atributos adequados à realidade do setor.
- Identificar os níveis de capacidade tecnológica tomando como referência as
empresas dos países que se encontram na fronteira tecnológica do setor naval.
- Construir um arcabouço, ou seja, uma proposta preliminar do quadro analítico de
CT para o setor naval – embarcações de apoio offshore.
- Aplicar a métrica de CT consolidada em um estaleiro de construção naval de
embarcações de apoio offshore brasileiro a fim de realizar um teste preliminar.

1.3

A RELEVÂNCIA DO ESTUDO

O

presente

estudo

pretende

contribuir com

o

desenvolvimento

do

conhecimento no setor naval, de forma a gerar benefícios para a academia e para os
gestores dos estaleiros.
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Na bibliografia pesquisada, pôde-se constatar uma escassez de estudos tanto
na área naval, como no que se refere às CT. Através deste estudo, espera-se
difundir o conceito de CT no meio acadêmico, tendo em vista sua importância para o
desenvolvimento de países de industrialização tardia. Pretende-se, ainda, estimular
o desenvolvimento de mais pesquisas na indústria naval à luz dos conceitos de CT,
uma vez que não foi identificado nenhum trabalho com esta abordagem na revisão
de literatura deste estudo.
Outra contribuição será para a indústria naval brasileira, em especial, para os
gestores dos estaleiros, que poderão, através da métrica de CT, obter uma melhor
compreensão das necessidades de melhorias da construção naval.
A métrica de CT adequada ao setor naval, poderá ainda auxiliar no
direcionamento de diretrizes estratégicas de outros atores deste setor, como
fornecedores, universidades, centros de pesquisa, sociedades classificadoras,
governo e agências de fomento a fim de se desenvolver a indústria naval brasileira.
De acordo com dados do SINAVAL, em 2011, o Fundo de Marinha Mercante
(FMM) aprovou 8,3 bilhões para a construção de embarcações e 2,8 bilhões para a
implantação de novos estaleiros no Brasil, além da expansão de três estaleiros
existentes. Além dos programas de expansão da frota naval brasileira que já se
encontram em andamento, há uma expectativa de demanda futura de 182 navios e
supply boats. Atualmente, o setor gera cinquenta e nove mil empregos diretos, com
uma previsão de mais quinze mil até o ano de 2014.

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

No que concerne à delimitação geográfica, como o enfoque do presente
estudo é CT em economias em desenvolvimento, o país a ser pesquisado é o Brasil.
Para a construção do quadro analítico de CT do setor naval foram tomados
como base países que apresentam um posicionamento de referência na construção
naval mundial, assim como no segmento de embarcações de apoio offshore, a
saber: Japão, Coreia do Sul, China e Noruega. Estes países são exemplos de um
processo eficiente de aprendizagem e acumulação de CT. Desta forma, a
delimitação teórica deste trabalho compreendeu: i) o modelo do quadro analítico de
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CT de Figueiredo (2001, 2004, 2005, 2009); ii) as métricas apresentadas nos
estudos de Favarin (2011), Souza (2009) e COPPE (2007); iii) as características dos
estaleiros benchmarks.
Em relação ao aspecto temporal, o presente estudo foi desenvolvido no
período de dezembro de 2011 a agosto de 2012. Os dados coletados para a
construção do quadro analítico de CT na indústria de embarcações de apoio
offshore foram colhidos entre fevereiro e maio de 2012. A aplicação do quadro no
estaleiro foi realizada em junho de 2012.
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CAPACIDADE TECNOLÓGICA INOVADORA

Segundo Schumpeter (1934) a inovação deve ter uma aplicabilidade
comercial e gerar benefícios econômicos, sendo oriunda de novas combinações de
conhecimento. Para Teece (1986) a inovação consiste em um conhecimento técnico
específico capaz de fazer algo melhor do que o estado da arte já existente.
Na última edição do Manual de Oslo (2005, FINEP, 2006), o conhecimento
também é evidenciado para a geração de inovação e apresenta a seguinte definição:
Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na
organização do local de trabalho ou nas relações externas. (MANUAL
OSLO, FINEP, 2006, p.55).

A Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) adota a visão de inovação
alinhada ao Manual de Oslo, e ratifica que “A implementação da inovação ocorre
quando o produto é introduzido no mercado ou quando o processo passa a ser
operado pela empresa” (PINTEC, 2008, p.18).
Freeman e Soete (1997) comentam que, além da introdução da inovação no
mercado, o processo de difusão da mesma é fundamental. Tigre (2006, p.71)
corrobora com esses autores e afirma que “uma inovação só produz impactos
econômicos abrangentes quando se difunde amplamente entre as empresas,
setores e regiões”.
Figueiredo (2009) apresenta um conceito de inovação com enfoque nas
atividades das empresas - produtos, processos de produção e processos gerenciais,
onde pode-se aprimorar tais fatores ou inová-los, ou seja, criar novas formas de
produtos e processos. O autor aponta a distinção entre técnica e tecnologia, onde
técnica é a capacidade de produzir, de realizar uma tarefa e tecnologia é um estágio
mais avançado da técnica. Conforme descrito pelo autor, a tecnologia é um tipo
específico de conhecimento, fortemente relacionado à engenharia e que,
normalmente, é acumulado de forma tácita em pessoas e nas organizações.
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Dosi (1982) apresenta um conceito mais amplo de tecnologia, como segue: é
um conjunto de conhecimentos (prático e teórico), o know-how, métodos,
procedimentos e experiências bem ou mal sucedidas, além de máquinas e
equipamentos. O autor apresenta um estudo a respeito do paradigma tecnológico,
onde relaciona a tecnologia e ciência de acordo com o tipo de motivador da
mudança tecnológica. Quando o mercado é o motivador, pull-demand, tem-se uma
inovação contínua, baseada no esforço tecnológico, sendo chamada também de
inovação incremental. No caso de uma mudança descontínua, chamada technologypush, baseada na oportunidade do avanço da ciência, da tecnologia e de outros
conhecimentos, obtem-se um novo paradigma tecnológico, ou seja, uma inovação
radical. Tigre (2006) cita que, em países emergentes, as inovações normalmente
são motivadas pelo mercado, gerando pequenas melhorias e alterações em
produtos e processos, promovendo inovações incrementais.
Associando as definições de inovação apresentadas aos conceitos de
tecnologia pode-se afirmar que a inovação tecnológica, em um sentido mais amplo,
abrange “os recursos necessários para se gerar e gerenciar a mudança técnica,
incluindo habilidades, conhecimento e experiência” (FIGUEIREDO, 2009, p.63).
O conceito de capacidade, no contexto econômico e da gestão da inovação,
evoluiu a partir da visão baseada em recurso (VBR) (PENROSE, 1959;
WERNEFELT, 1984) e da corrente evolucionária (NELSON; WINTER, 1982). Em
uma perspectiva mais ampla, Grant (1996) explora o conceito de capacidade como
sendo um conjunto de recursos tangíveis e intangíveis organizados para a
realização de uma atividade ou objetivo.
Segundo Teece, Pisano e Shuen (1997), a abordagem da VBR apresenta um
caráter estático, ou seja, não considera a criação de novas capacidades ao longo do
tempo. Sendo assim, esses autores sugerem o conceito de capacidades dinâmicas,
com ênfase na renovação das competências internas e externas da firma. Conforme
os desafios mudam, as empresas devem ser capazes de adaptar e assimilar novas
capacidades (DUTRÉNIT, 2007).
Cohen e Levinthal (1990) destacam a capacidade absortiva como sendo um
fator importante para a geração de inovação. Para os autores, a capacidade
absortiva envolve o esforço do aprendizado, oriundo de fontes externas, na
resolução de problemas com fins comerciais.
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Diversos autores, tais como Bell e Pavitt (1993, 1995), Figueiredo (2004,
2005, 2009) e Lall (1992) pesquisam a inovação tecnológica à luz do acúmulo de
capacidades tecnológicas, que será o foco do presente estudo.
Bell e Pavitt (1993, 1995) apresentam um conceito amplo de CT, onde a
mesma envolve a habilidade, o conhecimento e os fatores institucionais necessários
para gerar e gerir os recursos da empresa para a obtenção de mudança tecnológica.
Figueiredo (2009) aponta uma definição mais específica da CT, relacionandoas às atividades da empresa. Para o autor, a CT é o conjunto de recursos, a base de
conhecimento tecnológico de uma organização que possibilita a realização de suas
atividades de produção (bens e serviços) e de inovação.
Bell e Pavitt (1993, 1995), Figueiredo (2005, 2009) e Lall (1992) comentam
que a CT apresenta dois aspectos diferenciados: as capacidades de produção e as
capacidades inovadoras. De acordo com os autores, as capacidades de produção,
também chamadas de rotineiras, são aquelas relacionadas à acumulação de
capacidades para usar e operar tecnologias e sistemas produtivos existentes,
enquanto as capacidades inovadoras são aquelas capazes de alterar, criar e gerir
novas tecnologias e processos.
O conjunto de recursos das organizações, ou seja, suas CT, pode ser
acumulado em quatro perspectivas diferentes, conforme ilustrado na Figura 1:
sistemas técnico-físicos; pessoas; sistema (tecido) organizacional; produtos e
serviços (BELL; PAVITT, 1993, 1995; FIGUEIREDO, 2004, 2005, 2009; LALL, 1992).
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Figura 1- Dimensões da Capacidade Tecnológica

Fonte: FIGUEIREDO, 2005, p.56

Os sistemas técnico-físicos, também chamados de capital físico, são
representados pelas fábricas, suas plantas de manufatura (diagrama), máquinas,
equipamentos, software e base de dados. O componente denominado pessoas, é
representado pelo capital humano que se refere ao conhecimento tácito, qualificação
formal, experiências e habilidades dos colaboradores. O sistema organizacional e
gerencial é a forma como as atividades são realizadas nas empresas, sendo muito
específica de cada uma. Nesse componente, pode-se verificar as rotinas, os
procedimentos, as normas, assim como todos os processos produtivos e
administrativos da organização. Por fim, os produtos e serviços, que tem como base
os demais componentes para o desenvolvimento das atividades de desenho,
fabricação e comercialização dos produtos e serviços. Vale ressaltar que existe uma
grande interação entre as quatro dimensões citadas, e a forma como a empresa irá
usá-las e gerenciá-las vai determinar sua CT (BELL; PAVITT, 1993; 1995;
FIGUEIREDO, 2005; LALL 1992).
Sendo assim, a gestão adequada de todo o processo de acumulação de CT é
fundamental para o desenvolvimento da empresa. Figueiredo (2009, p.57) cita a
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relação entre CT e estratégia empresarial “Considerando que a capacidade
tecnológica e de inovação desempenha um papel crucial na performance
competitiva da empresa, este tema é normalmente associado à estratégia
empresarial.”
Conforme ilustrado na Figura 2, o processo de CT tem início com os
mecanismos de aprendizagem, que irão interferir na velocidade de construção e
acumulação de CT, que por sua vez irão refletir nos principais indicadores de
performance competitiva da empresa (FIGUEIREDO, 2009). O foco do desta
dissertação é a acumulação de capacidades tecnológicas.
Figura 2- Processo de Acumulação Dinâmica de CT
Acumulação
de
capacidades
tecnológicas

Mecanismo de
aprendizagem
tecnológica

Aprimoramento
de indicadores
de
performance
competitiva

Foco do presente trabalho
Fonte: Adaptado FIGUEIREDO, 2009, p.5

2.2 CAPACIDADE TECNOLÓGICA EM ECONOMIAS EMERGENTES

Uma vez que os estudos até então existentes não se aplicavam, de forma
adequada, aos países emergentes, a partir da década de noventa, houve uma
intensificação nas investigações visando compreender como ocorria o processo
inovativo nos países de industrialização tardia (BELL; PAVITT, 1993, 1995;
FIGUEIREDO, 2005, 2009; LALL, 1992).
Segundo Figueiredo (2009), países em desenvolvimento são aqueles que
tiveram um processo de industrialização tardia, após 1940, e que ainda estão
consolidando sua base de produção. De acordo com o autor, em países
desenvolvidos, diferentemente dos países em desenvolvimento, as CT encontram-se
consolidadas e em estágios avançados de inovação, operando na fronteira
tecnológica internacional.
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Figueiredo,

Andrade e

Brito

(2009), esclarecem

que

empresas

de

industrialização tardia, em inglês, latecomers, são aquelas que se inserem no
mercado posteriormente, porém tal fato não acontece por escolha da mesma. Para
os autores:
Empresas latecomers iniciam seus negócios quando empresas de
economias industrializadas já possuem altos graus de capacidades
inovadoras. Isso se dá por razões históricas e em função de
desenvolvimento econômico e industrial tardio do contexto em que nascem
e operam. (FIGUEIREDO; ANDRADE; BRITO, 2009, p. 158)

Tendo em vista a entrada posterior no mercado das empresas de países
emergentes, o processo de inovação, normalmente, tem início com a importação de
tecnologia de países desenvolvidos, quando a capacidade de adaptação e de
alteração da mesma deve ser considerada, até que seja possível desenvolver sua
própria tecnologia, já alcançando, assim, patamares de inovação (FIGUEIREDO,
2009).
Nesse contexto, o mecanismo de transferência tecnológica é primordial. Para
Tigre (2006, p.100) o processo de transferência tecnológica “envolve diferentes
formas de transmissão de conhecimentos”. É importante ressaltar que o processo de
transferência tecnológica só ocorre em sua plenitude se, a empresa receptora
investir no mecanismo de aprendizagem tecnológica de forma contínua (BELL;
PAVITT, 1995; FIGUEIREDO, 2009).
Bell e Pavitt (1993) complementam que, para um eficiente processo de
transferência tecnológica, não basta simplesmente incorporar novos projetos e
máquinas com seus manuais de instruções. Para os autores, o capital intangível das
empresas receptoras é fundamental, não apenas para operar as novas tecnologias,
mas para realizar as devidas melhorias e, em um estágio posterior, criar suas
próprias tecnologias através do acúmulo de CT.
Figueiredo (2005) chama a atenção para o uso do termo transferência, pois o
mesmo pode transmitir uma falsa impressão que é um mecanismo simplesmente de
passar a tecnologia de uma empresa para a outra. Lall (1992) comenta que o
processo de transferência necessariamente exige aprendizado.
Nesse sentido, os mecanismos de aprendizagem são fundamentais para o
acúmulo de CT e tem interferência direta neste processo, conforme é descrito por
Figueiredo (2009, p. 14):
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[...] a aprendizagem tecnológica é um processo que envolve vários
mecanismos que captam diversos tipos de conhecimento tecnológico a
partir de fontes externas e internas à empresa para transformá-los em
capacidades tecnológicas da empresa. (FIGUEIREDO, 2009, p.14)

Para Figueiredo (2005, 2009), Kim (1998) e Lall (1992) os mecanismos de
aprendizagem e acumulação de CT podem sofrer influências positivas e/ou
negativas provenientes de fatores internos e/ou externos.
Kim (1998) sugere que a trajetória tecnológica das empresas de países
emergentes, desde a imitação até a inovação, se dê em três fases (Figura 3), como
segue: aquisição, assimilação e aprimoramento. Para o autor, há uma etapa de
preparação que antecede estas fases e visa verificar a base de conhecimento da
empresa para a fase de aquisição. Esta fase, normalmente, se dá através da
aquisição de tecnologia madura de países desenvolvidos, sendo caracterizada pelo
uso de produtos padronizados. Na sequência, tem-se a fase de assimilação, onde
observa-se uma adaptação da tecnologia adquirida, ou seja, já se pode evidenciar
um mecanismo de alteração e diferenciação dos produtos e processos. Na última
fase, a de aprimoramento, destaca-se uma melhoria significativa, e até inovação de
produtos e processos (KIM, 1998).
Diante do exposto, pode-se constatar que os países emergentes, muitas
vezes, invertem a trajetória tecnológica, em relação à sequência usual dos países
desenvolvidos que é inovação (pesquisa), desenvolvimento e produção (Figura 3).
Tendo em vista as características dos países em desenvolvimento, o processo se
inicia pela produção, através da importação de tecnologia, onde adquire-se
capacidade produtiva, evoluindo para a fase de desenvolvimento e, por último,
atinge-se a fase de inovação (KIM, 1998).
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Figura 3 – Trajetórias tecnológicas: empresas de economias industrializadas versus
empresas de economias emergentes

Fonte: KIM, 1997 apud FIGUEIREDO, 2009, p. 52.

Lall (1992) sugere que a extensão da dependência de tecnologia importada
pode afetar negativamente o processo de acumulação de CT, levando o país a uma
estagnação de seu desenvolvimento.

Bell e Pavitt (1995) comentam que é

fundamental as firmas receptoras acumularem CT a fim de desenvolverem suas
próprias tecnologias de forma sustentável e não criarem dependência tecnológica.

2.3 MÉTRICAS PARA AFERIÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

De acordo com Figueiredo (2009) existem dois tipos de métricas para aferir o
nível de inovação tecnológica - as convencionais e as baseadas em CT. As métricas
convencionais não abrangem o mecanismo de transferência e assimilação
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tecnológica, que é de suma importância para a gestão da inovação em países de
industrialização tardia, conforme citado na Subseção anterior.
Figueiredo e Loures (2009, p. 100) desenvolveram um amplo estudo a
respeito das métricas utilizadas para a mensuração de atividades inovadoras. Em
sua pesquisa, citam o Manual de Oslo como referência mundial de “procedimentos e
diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre atividades inovadoras na
indústria”. O intuito do manual foi estabelecer uma padronização dos indicadores a
fim de se possibilitar a mensuração do nível de capacidade de inovação das
indústrias, em diferentes países.
O Manual de Oslo (1997, FINEP, 2004) utiliza basicamente os indicadores de
inovação focados nas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), como:
investimento e financiamento na área de P&D; quantidade de laboratórios de P&D;
número, nível de qualificação e grau de dedicação dos colaboradores direcionados à
área específica de P&D. Além das atividades relacionadas à P&D, outro indicador
descrito no Manual de Oslo é o número de patentes obtidas pelas empresas.
Figueiredo e Loures (2009) relatam a adaptação dessa métrica, que foi
realizada pela PINTEC (2008), para se avaliar o grau inovativo nas indústrias
brasileiras. A fim de se aproximar mais da realidade nacional, outros indicadores
passaram a ser considerados, como: impacto das inovações, medido através das
vendas líquidas; treinamentos diretamente relacionados à inovação; e projetos
inacabados ou abandonados. Os indicadores de P&D e de patentes permaneceram
na avaliação, porém passou-se a considerar a aquisição de P&D externa, tendo em
vista essa ser uma prática comum nos países de industrialização tardia.
Na literatura pesquisada, observa-se um consenso entre diversos autores
(BELL; PAVITT, 1993, 1995; DUTRÉNIT, 2000; FIGUEIREDO; LOURES, 2009;
LALL, 1992) que esses dois fatores – P&D e patentes – não são os mais adequados,
quando se deseja avaliar o desempenho inovativo em países emergentes. Uma das
justificativas para tal constatação é o fato de países de industrialização tardia,
normalmente, não apresentarem uma área de P&D desenvolvida, e nem um número
de patentes representativo (FIGUEIREDO, 2009).
Assim, tanto os indicadores do Manual de Oslo, como os da PINTEC
desconsideram algumas características comuns relacionados à inovação em países
em desenvolvimento. Tais avaliações podem levar a uma interpretação errônea do
processo de inovação em países emergentes. (FIGUEIREDO, 2004)
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A partir da constatação da deficiência de mensuração de tais métodos,
Figueiredo (2001) apoiado em outros estudos (BELL; PAVITT, 1995; LALL, 1992),
passou a desenvolver diversas pesquisas no Brasil, abordando diferentes setores e
ramos de negócios. O autor passou a analisar a avaliação da CT em diversos tipos
de indústrias nacionais com o intuito de adequá-las à realidade dos países
emergentes.
Outro

aspecto

apontado

por

Figueiredo

(2005)

é

que,

como

o

desenvolvimento das CT ocorre de forma dinâmica, o mesmo deve ser considerado
ao longo do tempo e não de forma estática - ser ou não inovador, como ocorrem
com os diversos indicadores existentes para países industrializados.
No que concerne à identificação e medição da capacidade tecnológica em
empresas ou setores industriais, particularmente no contexto de economias
em desenvolvimento, o que é importante é não apenas identificar se essa
capacidade existe ou não, mas também a direção, extensão – ou nível – e
velocidade de seu desenvolvimento ou acumulação. (FIGUEIREDO, 2005,
p. 58)

É importante ressaltar que os dois métodos de avaliação – o tradicional,
baseado em indicadores convencionais de inovação (derivados de innovation
surveys), e o de CT não devem ser vistos como excludentes, e sim como
complementares (FIGUEIREDO, 2009). A seguir, será explorado o foco do presente
estudo que é a métrica relacionada ao conceito de CT em países de industrialização
tardia.

2.3.1 Métricas para Aferição de CT em Países em Desenvolvimento

Conforme descrito por Figueiredo (2005), o modelo de avaliação das CT em
países em desenvolvimento foi proposto, inicialmente, por Alexander Gerschenkron
em 1962, onde passou-se a considerar os estágios de desenvolvimento das CT. Lall
(1992), Bell e Pavitt (1993, 1995) utilizaram a estrutura desse modelo para a
realização de seus estudos e, posteriormente, o mesmo foi adaptado para as
pesquisas de Figueiredo (2001).
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A ferramenta que permite a avaliação do nível de CT é a matriz das
competências tecnológicas, também chamada de quadro analítico, ou métrica de
CT. De acordo com Figueiredo (2009), para a construção do quadro analítico, devese abordar em suas colunas as funções tecnológicas e, em suas linhas, os níveis de
CT, como pode-se observar no exemplo da métrica de CT para indústria de bens de
capital (ANEXO A). No quadrante resultante de cada cruzamento da função
tecnológica com seu respectivo nível, são descritas as

atividades que são

comumente realizadas nas empresas (FIGUEIREDO, 2005).
Na obra de Figueiredo (2009), pode-se observar um vasto e detalhado estudo
a respeito dos mecanismos de aprendizagem, níveis e trajetória da evolução das CT
em diversos ramos e setores industriais do Brasil. O autor divide as empresas em
dois grupos - as indústrias básicas, intensivas em processos e em recursos naturais;
e as indústrias intensivas em produtos e em tecnologias de informação e de
comunicação. Todas as suas pesquisas abrangem a adequação do quadro analítico
para a aferição dos níveis de CT nos diferentes tipos de indústrias.
Dependendo da natureza da indústria, pode-se constatar algumas variações
do quadro analítico no que se refere aos tipos de funções (Quadro 1) e níveis
tecnológicos (Quadro 3).
Segundo Figueiredo (2009) empresas de diferentes setores industriais
apresentam características distintas em sua forma de inovar. Sendo assim, este
autor cita que é importante considerar a especificidade do setor, não sendo possível
avaliar o processo de inovação de empresas de diferentes setores industriais da
mesma forma. De acordo com o autor:
Essas diferenças acarretam implicações para a natureza do processo
inovador dentro de empresas. Isto também significa dizer que há diferenças
entre o grau de dificuldade e complexidade da capacidade tecnológica do
processo de inovação. Por exemplo, o grau de dificuldade de uma empresa
de confecção de roupas é menos sofisticado que uma planta de celulose e
papel. (FIGUEIREDO, 2009, p. 42)

Em relação aos tipos de funções tecnológicas, no Quadro 1, são
apresentadas as informações consolidadas de três indústrias – aço; bens de capital;
celulose e papel. Pode-se observar que Figueiredo (2009) selecionou diferentes
funções tecnológicas para os distintos tipos de indústrias (Quadro 1). Tal fato pode
ser explicado analisando-se as características destas indústrias, assim como suas
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atividades fim. Desta forma, para cada tipo de indústria, devem ser selecionadas as
funções tecnológicas mais adequadas ao setor pesquisado.

X

Processos e
sistemas
Operacionais

Processos
Organizacionais da
Produção

Gestão de Projetos
X
X
X

X
X

Atividades
Relacionadas a
equipamentos

X

Atividades
Relacionadas a
produtos

Aço
Celulose e Papel
Bens de Capital

Engenharia de
Sistemas

Decisão e controle
sobre a planta

Quadro 1 – Funções Tecnológicas de diferentes setores

X
X

X
X
X

X

Fonte: Adaptado FIGUEIREDO, 2009, p.91;137;151

Em relação aos níveis de CT, Figueiredo (2009) comenta que estes podem
variar desde estágios básicos aos mais complexos. Os estágios mais básicos são
aqueles relacionados à capacidade de produção - uso e operação de tecnologias
externas, enquanto os mais avançados são os que se referem à capacidade
inovadora - adaptação e criação.
No Quadro 2, é apresentado um modelo ilustrativo da relação dos tipos de CT
com seus respectivos níveis para empresas latecomers.

Níveis de Capacidade
Capacidade Inovadora na fronteira tecnológica internacional

Capacidade
de
Produção

Tipos
Capacidade
Inovadora

Quadro 2 - Modelo Ilustrativo dos Tipos e Níveis de CT em empresas latecomers

Capacidade Inovadora Avançada
Capacidade Inovadora Intermediária
Capacidade Inovadora Básica
Capacidade de Produção Avançada

Capacidade de Produção Básica

Fonte: Adaptado FIGUEIREDO, 2009, p.72
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No Quadro 3, observa-se uma grande semelhança em relação à seleção dos
níveis tecnológicos para diferentes setores industriais.
Quadro 3 – Níveis de capacidades tecnológicas de diferentes setores
Aço

Bens de
Capital

Celulose e
Papel

Nível 7
Inovador avançado
(fronteira internacional de inovação)

X

X

X

Nível 6
Inovador intermediário superior

X

X

X

Nível 5
Inovador intermediário

X

X

X

Nível 4
Inovador/ Operacional préintermediário

X

X

Nível 3
Inovador/ Operacional extra-básico

X

X

X

Nível 2
Operacional renovada

X

X

X

Nível 1
Operacional básico

X

X

X

Fonte: Adaptado FIGUEIREDO, 2009, p.91;137;151

Para cada função tecnológica específica do setor (coluna), os níveis (linhas)
são classificados em capacidades de produção e inovadoras. Assim, pode-se
verificar, para uma determinada função tecnológica, a partir de qual estágio há
geração de inovação tecnológica indicando o ato de modificar e/ou criar (BELL;
PAVITT, 1995; LALL, 1992).
No Quadro 4, é apresentado um exemplo para a indústria do aço, onde
verifica-se que para a função tecnológica ‘gestão de projetos’, a partir do nível 5 as
capacidades são consideradas inovadoras, enquanto para as demais funções
tecnológicas desta indústria, a geração de inovação tecnológica ocorre a partir do
nível 3.
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Quadro 4 – Diferentes níveis de CT para a indústria do aço
Níveis de
Capacidade

Gestão de
Projetos

Processos e
Atividades
Organização da
centradas em
Produção
produtos
Capacidades Inovadoras

Equipamentos

Nível 6

Nível 5
Capacidades de
Produção
Nível 4

Nível 3
Capacidades de Produção
Nível 2

Nível 1

Fonte: Adaptado FIGUEIREDO, 2009, p.91

Outro aspecto a ser considerado em relação aos níveis tecnológicos é que,
apesar da matriz ser linear, nem sempre a evolução da trajetória ocorre de forma
linear e contínua. Uma empresa não necessita passar pelo nível 3 de uma
determinada função, por exemplo, para atingir o nível 4. Uma empresa pode
acumular partes de capacidades inovadoras, sem que as capacidades básicas
estejam consolidadas, (BELL; PAVITT, 1995; FIGUEIREDO, 2005).
No que concerne à continuidade, Figueiredo (2009) comenta que uma
empresa pode apresentar uma interrupção momentânea ou permanente do
processo de acumulação tecnológica. De acordo com o autor, estes mecanismos
são conhecidos respectivamente como truncado e permanentemente descontinuado.
Figueiredo (2009) revela outra possibilidade de trajetória, chamada de
variante, citando, como exemplo, o que ocorreu com uma empresa de celulose e
papel no Brasil. Nesse caso, uma mudança qualitativa em um de seus processos,
fez com que a empresa brasileira ultrapassasse a empresa líder de um país
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industrializado, que já se encontrava estabelecida na fronteira tecnológica
internacional.
É importante destacar que, dentro de um mesmo setor industrial, sob a
mesma influência de fatores macroeconômicos, cada empresa apresenta uma
trajetória diferente de acumulação de CT, ou seja, diferentes níveis de inovação em
diferentes pontos no tempo (FIGUEIREDO, 2009).
Para ilustrar tal fato, Figueiredo (2009) compara a trajetória na acumulação de
CT percorrida pela Usiminas e pela CSN, avaliando cada função tecnológica e seus
diferentes níveis. Apesar de a Usiminas ter iniciado a sua operação cerca de
dezesseis anos após a CSN, a mesma alcançou níveis de CT mais avançados antes
da CSN. Tal fenômeno ocorreu devido a inúmeros fatores, que levaram duas
empresas de um mesmo setor a percorrem trajetórias completamente diferentes,
com direções e velocidades distintas.
Outra importante contribuição de Figueiredo (2009) com esse estudo foi
mostrar que a CSN investiu em atividades inovadoras em algumas funções
tecnológicas sem ter acumulado capacidades básicas consistentes, levando a uma
fragilidade na sua trajetória. Podem ocorrer saltos nos diversos quadrantes da
matriz, porém, para algumas mudanças de estágio, torna-se necessário alcançar
níveis intermediários como uma pré-condição para uma evolução sustentável da
empresa (BELL; PAVITT, 1993,1995; DUTRÉNIT, 2000).
A seguir, será apresentada a descrição da evolução da indústria naval, assim
como suas principais características, tendo em vista o objeto deste trabalho ser a
adequação das métricas de CT para este setor.

2. 4 INDÚSTRIA NAVAL

2.4.1 Histórico da Construção Naval no Mundo

Tendo em vista a importância da construção naval no atual cenário mundial,
torna-se relevante analisar como ocorreu o desenvolvimento dessa indústria em
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países que, hoje são referência no setor naval, assim como aqueles que adotaram
ações que os levaram ao declínio de sua produção.
Cho e Porter (1986) citam os EUA como o primeiro país a liderar o mercado
naval, quando a construção tinha como insumo principal a madeira. Com a mudança
na edificação de embarcações, que passou a priorizar o aço, e com a introdução do
motor a vapor, os britânicos, em 1882, assumiram a liderança desse setor, detendo
oitenta por cento do mesmo.
Nessa ocasião, houve um grande desenvolvimento da construção naval em
diversos países da Europa, que liderou o mercado até a década de oitenta (CHO;
PORTER, 1986). Posteriormente, a Europa, tendo percebido sua falta de condição
para disputar o mercado com os demais concorrentes da indústria naval, focou em
nichos especializados como os navios de cruzeiro e contêineres quebra-gelo
(FAVARIN et al., 2009). Sua maior obtenção de vantagem competitiva ocorreu
através da formação de cluster da indústria marítima e produtos de alto valor
tecnológico (MOURA, 2008).
Seguindo o desenvolvimento do mercado europeu, o Japão investiu na
indústria naval, obtendo um bom desempenho neste setor, que o levou a assumir a
liderança mundial do setor na década de oitenta (FADDA, 2002).
Moura e Botter (2010) citam o investimento em inovação tecnológica como
fator de destaque na construção naval do Japão, que garantiu ao mesmo uma
vantagem competitiva por vários anos. Com um custo de mão de obra mais elevado
do que os seus principais concorrentes, focou na automação e obteve um ganho de
produtividade e redução do custo. De Negri, Kubota e Turchi (2009) citam o Japão
como o país com o maior índice de produtividade da construção naval mundial.
Coutinho; Sabbatini e Ruas (2006) comentam a grande relevância dos
processos de inovação na produção da construção naval do Japão, onde o mais
significativo foi a possibilidade de se avançar na construção do bloco, com seus
respectivos componentes, antes de colocá-lo no dique ou carreira (fase de prémontagem). Outros processos produtivos como laminação, solda e corte, também
foram inovados pelo Japão, além de técnicas de controle e qualidade a fim de se
obter uma gestão de construção mais eficiente.
Outra inovação japonesa foi na área de projetos, onde, atualmente, ainda
possui destaque para nichos específicos, como os navios ecológicos com baixa
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emissão de gases poluentes, com maior capacidade de carga, mais eficientes e com
melhora na manobrabilidade (FAVARIN et al., 2009).
Como aspecto relevante para a evolução naval no Japão pode-se citar a
integração, não só da cadeia de fornecedores, como a integração entre os estaleiros
e armadores, e entre os próprios concorrentes com o intuito de buscar uma ação
colaborativa no desenvolvimento tecnológico (MOURA; BOTTER, 2010).
Atualmente, o Japão busca diferenciar-se através do elevado nível
tecnológico e do alto padrão de qualidade. Tem sua produção focada em graneleiros
de grande escala e porta contêineres de grande porte e alta velocidade. (DE NEGRI;
KUBOTA; TURCHI, 2009)
A partir da década de oitenta, a Coreia investiu de forma mais intensa na
indústria naval. Desde então, apresentou um grande crescimento, assumindo a
liderança mundial em 2000 (DE NEGRI; KUBOTA; TURCHI, 2009). Dentre os fatores
que levaram a Coreia a tal resultado, pode-se citar a estratégia de baixo custo, a
mesma adotada inicialmente pelo Japão. Em 1985, a Coreia apresentava um custo
de mão de obra três vezes menor que a Europa e duas vezes e meia menor que o
Japão. Tendo em vista a mão de obra representar cerca de um terço do custo total
da embarcação, a Coreia obteve uma grande vantagem competitiva em relação aos
seus concorrentes. (FADDA, 2002).
De Negri, Kubota e Turchi (2009, p.07) relatam, no entanto, que “a existência
de mão de obra barata pode impulsionar o início do processo de produção naval de
um país, mas este fator rapidamente perde importância diante das inovações neste
setor e da necessidade de garantir escala de produção ao longo do tempo.” Esses
autores destacam a importância dos investimentos em tecnologia e da produção em
escala, como fatores essenciais para se alcançar a sustentabilidade no mercado de
construção naval, citando como referência o plano de longo prazo adotado pela
Coreia.
Para alcançar o seu foco – mercado externo – a Coreia optou por um elevado
grau de padronização (ganho na curva de aprendizagem),

com

baixo valor

agregado (componentes mais simples) e com qualidade. Esses fatores levaram a
uma redução do prazo e consequentemente do custo. Dessa forma, sua estratégia
foi de ganho em escala (COUTINHO; SABBATINI; RUAS, 2006; MOURA; BOTTER,
2010).
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Outros fatores também contribuíram para o alcance de sua liderança, a saber:
incentivos políticos; centros de pesquisa e formação profissional; técnicas de gestão
e produção (modularização); sistemas com alto nível de informatização; cadeia de
fornecedores integrada. Sua entrada posterior no mercado

possibilitou o

aproveitamento da tecnologia e experiência de outros países, inclusive com layouts
melhores que os parques industriais já existentes (MOURA; BOTTER, 2010).
Em relação aos aspectos que devem ser melhorados para que a Coreia
possa manter seu posicionamento e garantir sua sustentabilidade no segmento de
construção naval, Chen et al. (2010) destaca a necessidade de melhoria na cadeia
produtiva e modernização em suas operações de financiamento.
No que concerne aos estaleiros coreanos, Coutinho, Sabbatini e Ruas (2006,
p. 16) comentam “Hoje os chaebols pioneiros da indústria pesada, Hyundai,
Samsung e Daewoo (agora DSME), são os maiores estaleiros do mundo, tanto em
capacidade instalada e oferta de embarcações, quanto em termos de domínio
tecnológico.”
De acordo com Won (2010), os estaleiros coreanos apresentam um portfólio
variado de embarcações, porém seu foco principal é a construção de navios de
grande porte com baixo nível de sofisticação como navios-tanque (petroleiros e
químicos), porta contêineres e navios gaseiros, como LNG e LPG. Com o aumento
da concorrência chinesa, o país avalia a possibilidade de explorar mais o segmento
de embarcações de apoio offshore (WON, 2010).
Na Tabela 1, pode-se observar o posicionamento que diversos países
ocupavam em 2007. A Coreia do Sul, Japão e China, dominavam o mercado
mundial com um total de 84,65 % da construção de navios.
Tabela 1- Produção Mundial de Embarcações

País
Coreia do Sul
Japão
China
Alemanha
Itália
Dinamarca
Croácia
Taiwan

Produção Mundial de Embarcações (2007)
Número de
Produção em
embarcações
milhões de GT
425
20,20
539
17,31
643
10,41
69
1,34
25
0,70
4
0,85
25
0,69
16
0,66

%
35,68
30,58
18,39
2,36
1,23
1,50
1,21
1,16

36

Polônia
Turquia
Romênia
Filipinas
Resto do mundo
Total

44
109
43
10
737
2.689

0,56
0,53
0,43
0,36
2,4
56,6

0,98
0,93
0,75
0,63
4,24

Fonte: World Shipbuilding Statistics, Lloyd’s Register Fairplay, Dez. 2007 apud DE NEGRI; KUBOTA;
TURCHI, 2009, p.8

O crescimento acentuado da China nos últimos anos, fez com que a mesma
saísse da terceira posição que ocupava em 2007, para dividir a liderança do
mercado mundial com a Coreia em 2011. Atualmente, cada uma detém cerca de
35% do produção naval mundial, seguido pelo Japão com 12% e Europa com 3%
(SINAVAL, 2011).
A China entrou posteriormente no mercado de construção naval e adotou a
estratégia de baixo custo, com intuito de oferecer preços inferiores aos já praticados
pelos seus concorrentes (COUTINHO; SABBATINI; RUAS, 2006).
Seu principal objetivo foi o de reduzir o tempo de construção do navio, através
de uma produtividade eficiente. Para alcançar seu objetivo, investiu em tecnologia
importada e adotou processos de gestão que já eram utilizados no Japão (MOURA;
BOTTER, 2010). De Negri, Kubota e Turchi (2009) citam, porém que, apesar da
melhoria nos processos de construção naval do país, a produtividade e gestão ainda
são aspectos considerados deficientes na indústria naval chinesa.
Outros fatores também contribuíram para o alcance de sua liderança, como:
elevada disponibilidade e baixo custo da mão de obra (valor menor em relação a
todos os seus concorrentes da construção naval); modelo de conglomerado;
disponibilidade de aço; condições geográficas; e desenvolvimento de centros de
pesquisas e projetos (MOURA; BOTTER, 2010).
Todos os estaleiros chineses são estatais e tem como foco a construção de
navios de grande porte, como graneleiros, além de carregadores LNG e
embarcações offshore, mais especificamente a construção de FPSO (DE NEGRI;
KUBOTA; TURCHI, 2009; WON, 2010).
Won (2010) realizou um estudo aprofundado a respeito da construção naval
coreana, onde abordou diversos dados comparativos, entre os três líderes mundiais
da construção naval – Japão, China e Coreia. De acordo com o autor, a Coreia
supera

o

Japão

em

vários

fatores,

como

eficiência

produtiva;

melhor
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desenvolvimento de projetos; melhores sistemas como um todo e mão de obra mais
barata. É inferior, porém, ao Japão no que se refere à cadeia a jusante (indústria
petroleira e transportadora) e no que tange às linhas de financiamento.
Já em relação à China, Won (2010) aponta a Coreia como sendo superior em
todos os aspectos com exceção dos custos de produção das embarcações. A mão
de obra chinesa é 45% mais barata que a coreana e os trabalhadores da China tem
uma carga horária 17% superior à da Coreia. Esse fator tem um grande impacto no
preço final do navio, tendo em vista sua representatividade no valor do custo total de
construção da embarcação.
Mediante esse contexto, Won (2010) comenta que a Coreia deve buscar
outros mercados da construção naval que não tenham como foco principal o preço.
Assim, o autor sugere que a Coreia avalie sua entrada no mercado de construção de
navios de cruzeiro, onde a atual líder é a Europa, e sobretudo que passe a explorar
com mais intensidade o mercado offshore, tendo em vista o recente aumento da
demanda de navios desse segmento.
O autor relata, ainda, que já houve uma intensificação da produção de
embarcações de apoio offshore em três estaleiros coreanos, onde observou-se um
custo de produção elevado e aumento no prazo de construção para esse tipo de
navio. Assim, Won (2010) cita como barreira de entrada para esse segmento as
principais características da construção de navios de apoio offshore, como o alto
nível de customização e o elevado grau de flexibilidade na construção. Para se
aprimorar nesse nicho, o autor recomenda que a indústria coreana busque
estratégias para se adequar às necessidades do mercado de embarcações de apoio
offshore.
Em relação a este mercado, que é objeto de estudo da presente pesquisa,
Ruas e Lugli (2009) comentam que os países de maior atuação neste segmento são
Noruega, Estados Unidos e China, apesar das embarcações de apoio offshore não
serem o foco produtivo dos estaleiros chineses. Segundo os autores, o Brasil vem
alcançando uma posição de destaque neste segmento e a Noruega é o país de
referência, possuindo grande parte dos projetos e patentes do mercado de
embarcações de apoio offshore.
De acordo com De Negri, Kubota e Turchi (2009) a Noruega detém 25% do
mercado mundial de construção de navios deste segmento, onde realiza um alto
investimento em tecnologia. Para Favarin (2011, p.79) a liderança da Noruega é
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consequência do elevado volume de produção que lhe permitiu acumular
experiência e se especializar em embarcações de apoio offshore. O autor cita que a
tecnologia permeia todo o seu processo produtivo e uma grande vantagem
competitiva deste país é a proximidade entre os estaleiros e seus fornecedores, que
possuem um arranjo produtivo local com atividades colaborativas orientadas para o
segmento offshore.
De acordo com a Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em
Engenharia (COPPE, 2007), a Noruega apresenta centros de pesquisas com foco no
desenvolvimento tecnológico com participação das universidades, estaleiros e
fornecedores. O relatório cita ainda a “forte integração entre armadores, projetistas,
fornecedores de equipamentos e estaleiros, que permitiu o desenvolvimento da
construção de embarcações bastante sofisticadas.” (COPPE, 2007, p. 82,83)
De acordo com a COPPE (2007), o Ulstein Group é referência em projetos
inovadores e de elevado conteúdo tecnológico, sendo caracterizado como um
estaleiro montador e integrador de sistemas. O Ulstein não apresenta estrutura
tradicional de estaleiro, e concentra suas atividades na instalação de máquinas e
equipamentos, comissionamento e testes. O relatório da COPPE (2007) faz menção
ao Aker Yards, atual STX OSV, como outro estaleiro representativo da Noruega,
com foco em inovação e desenvolvimento de projetos de embarcações de apoio
offshore.

2.4.2 Construção Naval no Brasil

A construção naval brasileira começou a se desenvolver, de forma mais
intensa, a partir de 1950, quando surgiram iniciativas políticas, como o plano de
metas e leis para se estimular o crescimento dessa indústria (TELLES, 2001).
No final da década de cinqüenta, o Brasil possuía apenas três estaleiros com
capacidade para construir navios de pequeno porte. Com intuito de suprir tal
carência e de se importar tecnologia de outros países, dois estaleiros de origem
estrangeira se instalaram no país – o Verolme (holandês) e o Ishibrás (japonês). O
objetivo foi atender ao mercado interno – a revitalização da frota da marinha
mercante, quando foram encomendados 52 navios (MOURA; BOTTER, 2010).
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Nessa ocasião, grande maioria dos produtos e insumos, inclusive o aço, era
importado,

assim

como os projetos das embarcações, pois não houve,

paralelamente ao plano de metas, a criação de um programa para se incentivar a CT
na indústria naval brasileira. Como havia uma facilidade para se importar tecnologia,
a dependência externa se agravou ao longo de vários anos, não havendo um
desenvolvimento tecnológico eficiente do setor no país (MOURA; BOTTER, 2010).
Na década de setenta, a construção naval brasileira começou a diversificar os
tipos de embarcações que produzia, chegando a alcançar 3,5% do market-share
mundial, se tornando uma referência no setor, ocupando a segunda colocação no
ranking deste setor (TELLES, 2001).
No decorrer da década de oitenta, com o surgimento da crise econômica
mundial e do petróleo, e por não apresentar uma base de desenvolvimento
solidificada, a indústria naval brasileira não resistiu e entrou em uma fase de
decadência que durou quinze anos (MOURA; BOTTER, 2010).
Outro fato que contribuiu para o declínio desse setor foi o fato da construção
naval ter sido introduzido no mercado brasileiro visando atender a demanda interna.
Nesse contexto, a indústria brasileira não apresentava condições para competir
internacionalmente, pois deixava a desejar em qualidade, prazo e, muitas vezes, no
preço (MOURA; BOTTER, 2010).
No final da década de noventa, com aquecimento econômico do setor de óleo
e gás, a construção naval brasileira ressurgiu, porém com uma lacuna de quinze
anos de defasagem em relação aos demais países que investiram nesse setor. Em
2000, o volume das encomendas de embarcações nos estaleiros nacionais começou
a aumentar, e se intensificou a partir de 2006. Em 2003, a TRANSPETRO lança seu
primeiro Programa de Modernização e Expansão da Frota (PROMEF I), com uma
encomenda de 26 navios. No ano de 2006, surge o PROMEF II, como forma de
complementar o primeiro programa, com uma encomenda de mais 23 navios. Em
2008, a Petrobrás, através do Programa de Renovação da Frota de Apoio Marítimo
(PROREFAM), fez uma previsão para contratar a construção de 146 embarcações
de apoio marítimo. (SINAVAL, 2011)
Na Tabela 2, pode-se verificar, de acordo com o tipo de embarcação, como o
Brasil encontra-se posicionado em relação à construção naval mundial. Atualmente,
seu market-share total é de 3,94%, com uma participação mais ativa no segmento
de petroleiros e offshore. (SINAVAL, 2011).

40

O segmento de maior atuação do Brasil é o offshore, onde o mesmo
apresenta uma participação de 6,24% do mercado mundial (Tabela 2). Os dois tipos
de embarcações offshore com maior representatividade são o PSV e o FPSO, com
respectivamente 13,6% e 57,14% do mercado, totalizando 70,74% da produção
nacional.
Tabela 2- Encomendas de embarcações no mundo e no Brasil
Encomendas nos estaleiros mundiais (quantidade de navios)
Mundo (A) Brasil (B)
Total

6.873

271

B/A %
3,94

Petroleiros

1.197

55

4,59

ULCC / VLCC
Suezmax

158

0

0,00

131

14

10,69

Aframax

115

8

6,96

Panamax

64

4

6,25

Produtos

334

20

5,99

Outros

*9
7

2,28

Gaseiros

395
172

Químicos

478

0

0,00

2.914

2

0,07

Graneleiros

4,07

Porta-contêineres

669

4

0,60

Offshore

753

47

6,24

AHT

33

0

0,00

AHTS

298

5

1,68

PSV

250

34

13,60

Outros

172

0

0,00

FPSO
Diversos

14
690

8
0

57,14
0,00

Fonte: Clarksons - junho 2011 apud SINAVAL, 2011, p. 20

Conforme citado por Costa; Pires e Lima (2008), devido ao longo período de
crise do setor naval, que levou à praticamente uma estagnação de sua produção, os
parques industriais não se atualizaram. Sendo assim, é necessário, em curto prazo
de tempo, a revitalização desse setor, com a expansão e modernização dos parques
já existentes, assim como a criação de novas unidades produtivas. Os autores
comentam que o Brasil não está estruturado para atender à grande demanda do
mercado nacional de embarcações de apoio offshore e citam como principais gaps a
falta capacidade instalada das indústrias de construção naval e a insuficiência das
fontes de recursos financeiros.
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Mediante esse cenário, tem sido comum a participação de outros segmentos,
como o de construção civil, adentrando no mercado de construção naval, além de
novos entrantes internacionais. Pasin (2002) cita a entrada de grandes construtores
navais estrangeiros como sócios de estaleiros fluminenses. Costa; Pires e Lima
(2008, p. 140) apontam a participação de estrangeiros de diversos setores, como de
fundos de investimentos, de agronegócio e empreiteiras, na construção naval. Os
autores relatam ainda a entrada de grupos americanos (Navship, em Santa
Catarina), coreanos (Samsung, em Pernambuco), noruegueses (Aker, no Rio) e de
Cingapura (Fetal e Jurong, no Rio). Ruas e Lugli (2009) comentam que,
recentemente, a Aker Promar foi adquirida pela coreana STX e a Keppel de
Cingapura adquiriu participação no Estaleiro Rio Grande – Keppel Singmarine.
Favarin et al. (2010a) e Pasin (2002)

apontam como aspecto positivo a

parceria com construtores estrangeiros para a retomada do setor naval, a fim de se
suprir a grande defasagem tecnológica existente.
De Negri, Kubota e Turchi (2009) apresentam um amplo estudo a respeito da
inovação no setor naval brasileiro com base nos indicadores convencionais. Os
autores constataram que o processo de inovação tecnológica no setor naval
brasileiro é muito lento e os indicadores aferidos no ano de 2005 não têm robustez.
No que se refere aos processos, do total de 21 empresas, apenas 8
declararam realizar atividades inovativas em processo, e 5 realizaram inovação de
processo novo para o mercado (classificação PIA, PINTEC). No que concerne à
inovação em produtos, o estudo apontou que nenhuma pontuação foi obtida para
esse item.
Outros indicadores foram revelados como ineficientes para a necessidade do
setor, como baixos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em
relação à receita líquida de vendas e baixo número de pessoas direcionadas às
atividades de P&D. Valores mais representativos foram alcançados nos indicadores
de aquisição de máquinas e equipamentos, além da área de projeto industrial, com
respectivamente 43,2% e 29,5%. (DE NEGRI; KUBOTA; TRUCHI, 2009).
Favarin et al. (2008, p. 21;22) comenta a falta de existência de planos para o
desenvolvimento da inovação tecnológica na construção naval brasileira, dificultando
seu emparelhamento tecnológico. O autor relata, como exemplo, a compra de
projetos noruegueses:
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Se opção for desenvolver a indústria local, um dos caminhos é importando
pacotes tecnológicos. Essa opção garante uma entrada mais rápida e a
custos menores, porém não cria inteligência na indústria e determina um
padrão tecnológico dependente do país líder e a mercê das suas
conveniências. O caso mais expoente é a compra de projetos de
embarcações de apoio que estaleiros nacionais fizeram junto à Noruega na
década de 90, atraídos pela demanda na área offshore. Como a indústria
era recente no Brasil, apenas o projeto não era suficiente para garantir a
produção. Importaram-se também normas, equipamentos e know-how
norueguês, tornando o setor dependente deste padrão. Passados 10 anos,
os projetos e os equipamentos com maior conteúdo tecnológico ainda
continuam sendo importados. [...] Neste caso, não há perspectivas de
emparelhamento para o Brasil, pois sua indústria colocou-se numa posição
“eternamente atrasada” tecnologicamente.

O fato descrito por Favarin et al. (2008) demonstra uma dependência
tecnológica conforme citado na Subseção 2.2 desta dissertação.
De Negri, Kubota e Turchi (2009, p.36) comentam: “A experiência de países
como a Coreia e a China mostraram que para tornar uma indústria competitiva é
relevante criar inteligência e reduzir a dependência de pacotes tecnológicos
provenientes do exterior.” Os autores citam que a Noruega também tem evoluído
nesse sentido.
Lacerda (2003) reforça a importância do aprendizado tecnológico para o
desenvolvimento do setor de construção naval. De acordo com o autor, para países
que se inserem tardiamente no mercado, é importante o mecanismo de transferência
tecnológica, porém o mesmo não deve prevalecer por vários anos. As empresas
devem, em paralelo, ter um programa que vise acumular CT.
Com relação ao processo de transferência tecnológica, Favarin et al. (2010b,
p.03) ratificam a sua importância, quando usado como uma estratégia temporária e
comentam: “É a única forma de garantir uma entrada ágil em um mercado de
demanda explosiva, com nível mínimo de competitividade.” Segundo os autores,
outro aspecto positivo do processo de transferência é a redução do risco, pois
normalmente se importam tecnologias já maduras.
Nesse contexto, o processo de transferência pode proporcionar saltos na
trajetória tecnológica dos estaleiros. Favarin et al. (2010b) realizaram um estudo,
onde apresentaram casos de transferência tecnológica na construção naval
brasileira, como será descrito a seguir.
O primeiro processo teve início em 1960, quando o estaleiro japonês, o
Ishikawajima-Harima Heavy Industrie (IHI) trouxe seu kow-how para o Brasil e
instalou uma filial no Rio, dando origem ao Estaleiro Ishibrás-IHI. Com uma
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excelente estrutura e equipamentos modernos foi referência, durante anos,

na

construção naval. Dentro do estaleiro, se estimulou o desenvolvimento da produção
de diversos equipamentos, inclusive motores, além da criação de projetos de
embarcações. Em seguida, o IHI realizou uma joint-venture com a empresa
cingapurense formando a Jurong Shipyards. Essa empresa realizou algumas
parcerias e cooperação em obras de plataformas no Brasil, e posteriormente formou
a Mauá Jurong. (FAVARIN et al., 2010b).
O caso mais recente de transferência tecnológica, a construção do Estaleiro
Atlântico Sul (EAS) em Pernambuco, ocorreu através de uma parceria com a
coreana Samsung Heavy Industries, que chegou a possuir uma participação
acionária no conglomerado. A coreana atuou desde a concepção do projeto até suas
operações. Segundo Favarin et al. (2010b, p.04) as atividades, onde pode-se
observar o processo de transferência tecnológica, incluíram “o projeto das
instalações, determinação dos processos produtivos, a seleção de fornecedores e o
desenvolvimento dos projetos das embarcações e sistemas oceânicos”.
Todos os processos de implantação e produção foram realizados em conjunto
com os engenheiros coreanos, inclusive todo o treinamento da mão de obra. Nesse
contexto, é importante observar que “a assimilação do conhecimento tácito, restrito
aos processos informais e à capacidade técnica acumulada, é o catalisador da
ampliação dos benefícios advindos das parcerias tecnológicas” (FAVARIN et al.,
2010b, p.8).
Outro estudo relevante para o setor naval foi realizado por Mello, Bandeira e
Farias Filho (2011), onde foram comparados cinco estaleiros brasileiros com quatro
internacionais, considerados benchmark, com o intuito de se verificar oportunidades
de melhorias. Todos os estaleiros selecionados construíam plataformas e
embarcações de apoio offshore. Os atributos de comparação foram avaliados
quanto à sua existência (‘sim’), ausência (‘não’) e existência com necessidade de
melhoria (‘sim, devendo ser intensificada’) conforme apresentado no Quadro 5.
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Quadro 5 - Panorama das dimensões analisadas nos estaleiros.
Métodos e
Técnicas
Estaleiro Localização
de
Arranjo Físico
Produção

Planejamento e
Gestão
Adoção de TI

Adoção de
controle da

estratégica

SCM
Ferramentas

produção

A

B

C

RJ, Brasil

RJ, Brasil

RJ, Brasil

Sim

Sim

Não

Sim

Sim, devendo
ser
intensificada

Sim

Sim

Sim

Sim, devendo
ser
intensificada Não

Sim

Sim, devendo
ser
intensificada Não

Sim
ND
Sim
ND
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim, devendo
ser
intensificada

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
ND
Sim
Sim

n.a.
Sim
ND
Sim
Sim

D

RJ, Brasil

Sim

E
F
G
H
I

PE, Brasil
Noruega
Malásia
Coreia do Sul
Cingapura

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim, devendo ser
intensificado

Sim

Sim

Sim, devendo
ser
intensificada Não

Fonte: MELLO; BANDEIRA; FARIAS FILHO, 2011, p.385

Apesar de algumas respostas positivas no Quadro 5, a análise descritiva, que
apresentou informações mais específicas da pesquisa de Mello, Bandeira e Farias
Filho (2011), evidenciou as dimensões mais deficientes dos estaleiros brasileiros, a
saber: i) métodos e técnicas de produção; ii) arranjo físico; iii) utilização de
ferramentas computacionais de apoio ao projeto; iv) gerenciamento da cadeia de
suprimentos.

2.4.3 Características e Atores da Indústria Naval

Cho e Porter (1986) comentam que cada setor apresenta características
específicas que regem o seu funcionamento e descrevem como aspectos relevantes
da indústria naval: i) disponibilidade de aço; ii) desenvolvimento do setor de
componentes; iii) estabilidade econômica do país e linhas de operações de
financiamento; iv) intervenção de ações políticas.
De acordo com Araujo, Dalcol e Longo (2009), os atores que fazem parte da
indústria naval (Figura 4) exercem importante participação na retomada deste setor
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no Brasil. Os autores destacam o papel dos fornecedores a fim de se alcançar a
inovação e competitividade da indústria naval brasileira, citando como benchmark os
países asiáticos e a Noruega.
Favarin (2011) corrobora com os autores, quando se refere à importância da
cadeia dos fornecedores, sendo esta a principal indutora de novas tecnologias na
indústria naval. Para o autor, a proximidade física entre fornecedores e estaleiros,
assim como o desenvolvimento compartilhado de projetos são fatores determinantes
na competitividade desta indústria. De Negri, Kubota e Turchi (2009) também
comentam que as empresas fornecedoras de peças para as embarcações,
chamadas de Navipeças, são fundamentais para o desenvolvimento da indústria
naval.
Figura 4 - Atores do setor naval
Fornecedores

Aparato Técnico-Financeiro

(Navipeças + Metalurgia
+ Siderurgia + Serviços Técnicos)

(sociedades classificadoras
+ seguradoras + capital de risco)

Usuários
(Armadores + Forças Armadas*)

Produtores
(Estaleiros)

Organizações de Pesquisa e
Qualificação Profissional
(universidades + institutos de pesquisa
+ escolas técnicas)

Governo e Agências
(Ministérios + Secretarias + Agências de Fomento + Fundos )

Fonte: ARAUJO; DALCOL; LONGO, 2009, p. 174.

O foco do presente estudo são os produtores (Figura 4), ou seja, os estaleiros
de construção naval. De acordo com Araujo; Dalcol e Longo (2009, p. 173) “a
construção naval (Produtores) representa o conjunto de estaleiros que trabalha, sob
encomenda, na montagem e/ou no reparo de navios e plataformas.”
A construção naval possui algumas características peculiares, como: indústria
de mão de obra intensiva; alto grau de complexidade; envolve um volume elevado
de recursos financeiros; produz bens de capital de alto valor, fabricados sob
encomenda e que apresentam longos ciclos de uso (CHO; PORTER, 1986;
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COUTINHO; SABBATINI; RUAS, 2006; FAVARIN, 2011; PASIN, 2002; SILVA;
MARTINS, 2007; SOUZA, 2009; WON, 2010).
As fases da construção de uma embarcação são apresentadas por Won
(2010), como segue:
i) Contrato: inclui a licitação e especificações do contrato;
ii) Projeto: básico; detalhado; produção (desenhos de construção);
iii) Produção - subdividida em quatro etapas:
- Pré-estágio: fase onde é realizada a atividade de planejamento da
produção e procurement (seleção e compra de material);
- Chão de fábrica: fase onde é realizado o corte e processamento do
aço, montagem do bloco, acabamento avançado e pintura;
- Dique ou carreira: fase onde se realiza a edificação e lançamento;
- Cais: inclui a atividade de acabamento, prova de mar e entrega da
embarcação.
Como fatores relevantes para a construção naval, Fadda (2002) destaca:
custo, qualidade, prazo de entrega, desenvolvimento tecnológico e gestão
adequada. Favarin (2011) menciona a importância de se cumprir o máximo de
atividades no chão de fábrica, ao invés de realizá-las no dique, pois assim, poderá
alcançar uma redução de até 50% no uso de mão de obra e obter uma redução do
custo e do tempo de entrega da embarcação.
Além desses fatores, Favarin (2011) aponta a flexibilidade como uma
característica fundamental da construção naval. Won (2010) comenta que,
dependendo do tipo de embarcação, os fatores podem ser mais, ou menos
relevantes. O autor cita como exemplo o mercado de petroleiros, sendo esse mais
sensível a custo, ou seja, o preço pode representar uma vantagem competitiva para
o estaleiro produtor deste tipo de embarcação. Ainda de acordo com o autor, no
caso de navios mais complexos, como os de apoio offshore, prazo e flexibilidade são
mais valorizados.
Para Souza (2009), as estratégias mais comuns adotadas pelos estaleiros
podem ter foco em projetos padronizados ou oferecer flexibilidade nos projetos,
como é apresentado na Figura 5.
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Figura 5 – Estratégias de mercado

PROJETO PADRÃO
- simplificação do projeto
- redução de custos
- maior produtividade
- baixa flexibilidade para atender
necessidades específicas dos
clientes

FLEXIBILIDADE DE PROJETO
- necessidade de maior
engenharia de projeto e produção
- custos maiores
-menor produtividade
-alta flexibilidade para atender
necessidades específicas dos
clientes

Fonte: SOUZA, 2009, p.33

Na Figura 6, Pinto et al.(2007) apresentam o detalhamento dos processos da
produção de uma estaleiro de construção, desde a fase do recebimento do material
até a entrega da embarcação.
Figura 6 – Detalhes do Processo de Construção em um Estaleiro

Fonte: PINTO et al., 2007, p.4

Souza (2009) comenta que são diversos os fatores complicadores no
processo de construção de um navio, a saber: produtos complexos; estruturas
grandes e pesadas; inúmeros e diferentes componentes; tempo de produção
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elevado e produção de poucas unidades por ano. Moura (2008) também cita o longo
ciclo de produção de uma embarcação como uma dificuldade construtiva dependendo da embarcação e estrutura do estaleiro a duração varia de seis a vinte
e quatro meses.
Face ao exposto, Souza (2009) relata a importância da gestão adequada na
construção de embarcações, onde planejamento, sincronismo e controle dos
processos produtivos são fundamentais. Para o autor, a fim de se obter eficiência
produtiva, é fundamental a coordenação de recursos chave na produção - materiais,
mão de obra, infraestrutura, equipamentos, capital e informação.
Pinto et al. (2007) citam como fatores a serem considerados nos processos
produtivos dos estaleiros: nível de automação, produção enxuta, procedimentos bem
definidos e retro alimentados com foco na melhoria contínua.
Souza (2009) comenta que o grande gargalo e fase crítica dos processos
produtivos de um estaleiro é a fase de edificação. Won (2010) relata que atividades
de inovação vêm sendo desenvolvidas na construção naval, onde um dos principais
objetivos é diminuir o tempo de edificação que pode ser alcançado através da
otimização da produção. O autor relata que um fator fundamental é o tamanho dos
blocos – quanto maiores e mais finalizados para serem colocados no processo de
edificação, menor será o tempo de construção.
Stupello et al. (2008) também fazem referência ao tamanho dos blocos para
aumentar a eficiência produtiva, porém os autores comentam que a estrutura do
estaleiro, como os equipamentos das oficinas e capacidade de transporte devem ser
adequados para atender a este fator. De acordo com os autores, um bloco com
elevado nível de acabamento pode ter seu peso aumentado em trinta por cento.
Como as estruturas são de grande porte e pesadas, Souza (2009) cita a relevância
do layout adequado visando minimizar o transporte interno.
De Negri; Kubota e Turchi (2009, p.25) comentam que os estaleiros mais
modernos “exploram a padronização de grandes blocos e módulos de grande porte
de máquinas e instalações.”
A fim de se alcançar a padronização de componentes intermediários em
estágios iniciais é necessário que, desde a fase do desenvolvimento do projeto da
embarcação, a orientação seja para a produção. Fundamental ainda, a integração
entre o projeto e engenharia de processos da produção, assim como sistemas de
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informação que suportem todas as etapas construtivas da embarcação. (SOUZA,
2009).
Sendo assim, fazendo referência aos modelos de organização da produção,
Souza (2009, p. 11) apresenta o conceito de Tecnologia de Grupo (TG):
Nos processos de produção organizados de acordo com os conceitos de
Tecnologia de Grupo, produtos intermediários com atributos físicos similares
são agrupados em famílias que requerem métodos similares de fabricação e
montagem, gerando ganhos de eficiência na produção através do
processamento conjunto desses elementos.

Souza (2009) comenta que, mesmo os estaleiros com estratégias de
flexibilidade de projetos, que é o caso das embarcações de apoio offshore, devem
adotar a organização da produção com base em TG: “A diferença está apenas na
quantidade de produtos intermediários iguais que são produzidos em uma mesma
linha de produção.” (SOUZA, 2009, p.33). De acordo com autor, como vantagens da
adoção da TG tem-se: maior possibilidade de automação dos processos produtivos;
benefícios da produção em massa mesmo para séries pequenas ou únicas; ganho
mais rápido na curva de aprendizado; aumento da eficiência produtiva.
Na sequência construtiva da Figura 6, após as oficinas, a etapa seguinte é a
edificação, ou seja, a montagem dos blocos. De acordo com a COPPE (2007), em
estaleiros de referência, além do tamanho do bloco ser o maior possível (mega
blocos), os mesmos apresentam um elevado nível de acabamento (outfitting) –
praticamente cem por cento de seu conteúdo finalizado (tubulações, cabos elétricos
e equipamentos).
Stupello et al. (2008) comentam que o local de edificação é um dos ativos
mais importantes do estaleiro, pois tem impacto direto em sua capacidade produtiva.
De acordo com os autores, são diversas as estruturas para o desenvolvimento desta
etapa, a saber: carreira longitudinal ou lateral; dique seco ou flutuante; ao nível do
chão, sobre trilhos, chamada de ground building ou land level building. Para os
autores, é incontestável a vantagem da construção no plano horizontal.
O relatório da COPPE (2007) se refere ao local de edificação como ‘berço de
construção’, independente da estrutura utilizada. A COPPE (2007) cita os ganhos de
produtividade através do método ground building e comenta que o estaleiro coreano,
Hyndai Heavy Industries (HHI), teve um aumento produtivo de 10 navios/ano com a
adoção de tal estrutura.
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Após a fase de edificação, é realizado o lançamento da embarcação (Figura
6). Stupello et al. (2008) comentam que a técnica de lançamento da embarcação na
água depende de onde a mesma foi edificada. De acordo com os autores, quando o
método ground building é utilizado,

o lançamento deve ocorrer através da

transferência para balsa ou dique flutuante – operação chamada de load out.
Souza (2009) comenta a importância da integração da construção do estaleiro
com o projeto da embarcação e com os fornecedores. O relatório da COPPE (2007)
chama a atenção para a integração projeto-construção, onde o projeto deve ser
adequado aos métodos construtivos do estaleiro. Como vantagem do projeto ser
realizado pelo próprio estaleiro, como é o caso do Daewoo, tem-se o fato do
desenvolvimento do projeto ser orientado para as estratégias de construção do
estaleiro desde sua fase inicial (COPPE, 2007).
Outro aspecto a ser considerado na construção naval, é a tendência de
alguns estaleiros subcontratarem algumas atividades, exigindo um elevado nível de
integração entre a organização da produção e os fornecedores destes serviços
(SOUZA, 2009).
Conforme Figura 7, os estaleiros podem ser posicionados como tradicionais
ou montadores, dependendo do seu modelo de negócios. “Os estaleiros tradicionais,
de forma geral, tendem a executar todo o trabalho com aço (processamento,
fabricação e montagem). Os estaleiros montadores tendem a subcontratar blocos de
estrutura e, até, no limite, cascos completos.” (COPPE, 2007, p.178)
Figura 7 – Estaleiros Tradicionais e Montadores

Fonte: COPPE, 2007, p.177
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As características da relação dos estaleiros com os fornecedores são
apresentadas no Quadro 6, conforme o modelo do estaleiro – tradicional ou
montador. (COPPE, 2007)
Quadro 6 – Características de Modelos Típicos de Subcontratação e
Terceirização

Fonte: COPPE, 2007, p.178

Segundo a COPPE (2005) os estaleiros são classificados de acordo com o
porte das embarcações que constroem, a saber: i) navios oceânicos de grande porte
e unidades offshore; ii) embarcações de médio porte, como supply vessels,
pesqueiros, barcaças oceânicas, ferries; iii) pequenas embarcações fluviais. O foco
do presente trabalho são as embarcações de apoio offshore, que estão classificadas
no segundo grupo – médio porte.
Para Costa, Pires e Lima (2008), as embarcações de apoio offshore são mais
complexas e possuem um nível tecnológico mais sofisticado que os navios de
grande porte. O segmento de embarcações de apoio offshore apresenta
características específicas e está diretamente relacionado com as atividades de
exploração e produção de petróleo. Realiza serviços como “montagem e lançamento
de equipamentos e tubulações, suprimento e apoio logístico diverso, manuseio de
âncoras, tubulações e cabos variados, apoio a serviços de manutenção em
plataformas e estruturas submersas, combate a incêndio e outros.” (COSTA; PIRES;
LIMA, 2008, p. 128).
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Levando-se em consideração a exploração do pré-sal e suas características,
Ruas e Lugli (2009) alertam para a necessidade de inovações e novas tecnologias
nas embarcações de apoio para atender às necessidades desse novo mercado. Os
autores destacam como características a serem aprimoradas nesse segmento:
potência, velocidade, manobrabilidade, instrumentos e flexibilidade nas operações.
Costa, Pires e Lima (2008, p.130) sugerem que seja “priorizado as
embarcações de maior capacidade de carga e de guincho, maior potência, mais
recursos para operações de manobra, autonomia, segurança e rapidez no
atendimento a plataformas em alto-mar”.
As embarcações de apoio offshore medem cerca de 60 a 80 metros de
comprimento, variando de 3.000 a 4.500 toneladas de porte bruto (medida da
capacidade de carga de um navio – TBT) e apresentam uma vida útil de 20 a 25
anos. Os tipos mais comuns são o Anchor Handling, Tug and Supply (AHTS) e o
Platform Supply Vessel (PSV), porém há uma tendência no crescimento do
Multipurpose Supply Vessel (MPSV), que tem como característica ser uma
embarcação de apoio multifuncional (COSTA; PIRES; LIMA, 2008).
Ruas e Lugli (2009) citam como oportunidade de aprendizado tecnológico o
bom relacionamento com países consolidados no segmento de embarcações de
apoio offshore.

2.5 CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E MÉTRICAS NA INDÚSTRIA NAVAL

Na bibliografia pesquisada, apenas três estudos da área naval foram
identificados como fornecedores de instrumentos para se verificar o nível de
evolução tecnológica dos estaleiros. Não foi identificado nenhum estudo na área de
construção naval à luz das CT.
O estudo de Favarin (2011) analisa as decisões estratégicas de produção dos
estaleiros sob o enfoque de cinco áreas, a saber: Planta e Equipamentos;
Planejamento

e

Controle

da

Produção;

Gestão

dos

Recursos

Humanos;

Desenvolvimento Tecnológico e Aspectos Organizacionais. Na abordagem do tópico
‘Planta e Equipamentos’, o autor apresenta uma métrica classificando os estaleiros
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em níveis (Figura 8) e comenta “O nível tecnológico de um estaleiro depende do
conjunto de suas características físicas e de gestão.” (FAVARIN, 2011, p. 40)
Figura 8 – Estrutura dos níveis tecnológicos de estaleiros

Fonte: FAVARIN, 2011, p.40

Conforme descrito por Favarin (2011), a base de sua classificação foi o
National Shipbuilding Research Program (NSRP) referente ano de 2007. Na Figura
8, observa-se uma evolução cronológica dos níveis, onde o nível 1 representa os
estaleiros da década de sessenta, o nível 2, da década de setenta, e assim
sucessivamente até o nível 5 que reflete a prática dos estaleiros a partir de 2000. De
acordo com o autor, a evolução dos níveis ao longo dos anos ocorreu,
principalmente, pela introdução da informatização e automatização, além da
utilização de grandes equipamentos de movimentação de carga.
O trabalho de Souza (2009) tem como foco ‘Técnicas avançadas em
planejamento e controle da construção naval’. O autor classifica os estaleiros em
cinco gerações e também tem sua base no NSRP. O autor apresenta uma análise
descritiva dos cinco níveis de evolução dos estaleiros (ANEXO B), onde o nível 1
são estaleiros da década de sessenta e o nível 5 são estaleiros no estado da arte.
Em sua análise, Souza (2009) faz referência à TG, equipe de gestão, mão de obra
(unifuncional e multifuncional), assim como a necessidade de treinamentos.
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Em relação ao estudo da COPPE (2007) ‘Benchmarking Internacional para
Indicadores de Desempenho na Construção Naval’, onde foi realizada uma pesquisa
com 12 estaleiros internacionais para a obtenção de parâmetros construtivos, a
análise abrange a construção naval e seus indicadores sob diversas perspectivas.
No que tange a ‘Tecnologia’, foi apresentada uma métrica com quatro tabelas, a
saber: Fabricação e Montagem (ANEXO C); Edificação e Outfitting (ANEXO D);
Engenharia de Produto e Processo (ANEXO E); Organização e Gestão (ANEXO F).
Em cada tabela, são apresentados atributos que são classificados e descritos do
nível 2 ao 5. As duas primeiras tabelas focam em questões físicas, estruturais,
enquanto as demais tem um caráter organizacional, onde são abordados atributos
como projetos, engenharia de produção, TI e RH. O P&D é abordado na tabela de
Organização e Gestão.
O modelo analítico proposto no presente trabalho, chamado de proposta
preliminar de métrica de CT para a indústria naval de construção de embarcações
de apoio offshore – Métrica 1 (Tabela 3), foi elaborado a partir da revisão da
literatura, das métricas de CT da área naval - Favarin (2011), Souza (2009) e
COPPE (2007), assim como as características de estaleiros benchmark.
A explicação detalhada da Métrica 1 (Tabela 3) é apresentada no Capítulo de
Metodologia, a seguir.

Tabela 3 - MÉTRICA 1

Nível 5 - Capacidade Inovadora Avançada

Engenharia de Projeto

PROJETOS
Gestão de Projetos

capacidade de desenvolvimento de
projetos; qualificação e
especialização da equipe
□ Desenvolvimento de projetos
desde a fase conceitual com alta
capacidade de inovação (CAD)
□ Setor próprio de P&D na área de
projetos, com investimentos
elevados focando a padronização
extensiva, porém em equilíbrio com
especificidade da embarcação.
□ Equipe com certificação PMI
□ Parceria com universidades,
institutos de pesquisa
□ Integração com parceiros e
fornecedores

capacidade de gestão de projetos;
TI de apoio; qualificação e
especialização da equipe
□ Forte integração entre projeto,
planejamento e engenharia de
construção.
□ Primavera
□ Forte integração projeto-produção
□ Equipe com certificação PMI

ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
Soluções de Engenharia e Processos
Qualificação e
Especialização Funcionais
Plantas; Layout; Estrutura; Organização
Equipe de gestão da produção
da Produção (Fluxo); Características;
e mo
Qualidade; SI; SCM
□ Existe setor bem estruturado de
□ Equipe de gestão: possui
engenharia de produção.
pesquisadores (mestres e
□ Plantas, layout e processos voltados
doutores); alinhada às
para a eficiência com base em
estratégias organizacionais
engenharia e P&D.
□ MO: multifuncional,
□ Estrutura principal: vários diques
treinamento com programas
secos permitindo a construção de várias estruturados e nível elevado de
embarcações simultaneamente;
investimento
□ Organização voltada para produto
□ Eficiência no
com base em tecnologia de grupo (TG).
desenvolvimento e implantação
Estação de trabalho, com produção
de inovações
modular e padronização de
componentes intermediários.
□ Características principais:
acabamento avançado na montagem e
uso megablocos
□ Qualidade: efetiva; lean
manufacturing em toda cadeia de valor;
aprimoramento contínuo; ISO
□ Sistema de informação gerencial em
todo o processo. Integração plena de
todos os sistemas (operacional e
corporativo), de fácil e rápido acesso
em tempo real com relatórios para
análise e gestão adequada (ERP e
MRP). Uso CAE.
□ SCM estratégica e integrada

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Soluções Tecnológicas
Projeto; corte; solda; conformação;
pintura
□ Projeta, desenvolve e inova
através de parcerias com
fornecedores e centros de
pesquisa.
□ Alto nível tecnológico em todas
as máquinas e equipamentos;
□ robotização para a maioria dos
processos e programação on line;
controle numérico; integração entre
os sistemas.
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Nível 3- Capacidade Inovadora Básica

Nível 4- Capacidade Inovadora Intermediária

56

□ Desenvolvimento de projetos com
grande disponibilidade de banco de
dados
□ Equipe compostas por
engenheiros com especialização
em projetos seguindo as
recomendações do PMBOK-PMI

□ MS Project; Primavera
□ Média integração projetoprodução
□ Equipe compostas por
engenheiros com especialização
em projetos seguindo as
recomendações do PMBOK-PMI

□ Setor de engenharia de produção com
o objetivo de sincronizar a produção de
modo a minimizar a armazenagem e
transporte interno.
□ Layout reprojetado ou novo
□ Estrutura principal: um ou mais diques
secos
□ Organização voltada para produto
com fluxo racional e eficiente.
□ Características principais:
acabamento avançado na
submontagem
□ Qualidade: criação de especificações
próprias, além de ISO
□ Sistema de informação gerencial com
bom nível de integração e
disponibilidade de relatórios gerenciais
(MRP). Uso CAE.

□ Equipe de gestão:
compostas por engenheiros
com especialização dedicados
a melhoria de processos e
produção
□ MO: introdução de caráter
multifuncional com médio
investimento em treinamento e
incentivos à realização de
cursos

□ Projeta e desenvolve com
Fornecedores
□ Alto nível tecnológico em várias
máquinas e equipamentos

□ Desenvolvimento e adequação de
projetos com banco de dados
limitado
□ Equipe composta por
engenheiros com noções gerais de
projetos

□ MS Project; PERT;
□ Baixo nível de integração com a
produção
□ Equipe composta por
engenheiros com noções gerais de
projetos

□ Pequeno setor de engenharia de
produção com o objetivo de
desenvolvimento de recursos e PCP.
□ Layout com estações fixas de trabalho
bem definidas
□ Estrutura principal: um dique seco
□ Organização voltada para processos
com oficinas adequadas ao fluxo,
normalmente unidirecional, direto e
contínuo.
□ Características principais:
acabamento avançado na edificação
□ Qualidade: ISO
□ Sistema de informação gerencial com
baixo nível de integração e com
disponibilidade de informação e alguns
relatórios gerenciais.

□ Equipe de gestão: composta
por engenheiros; treinamento
gerencial e para supervisores
□ MO: unifuncional com
treinamento off the job, porém
com baixo investimento

□ Desenvolve em Parceria com
fornecedores
□ Nível tecnológico médio e
presente em algumas máquinas e
equipamentos
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Nível 1- Capacidade de Produção Básica

Nível 2- Capacidade de Produção Avançada
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□ Projeto comprado ou fornecido
pelo cliente
□ Pequena equipe capacitada
apenas para adequação dos
projetos

□ Não utiliza softwares de apoio
□ Pequena equipe capacitada
apenas para adequação dos
projetos

□ Não existe setor de engenharia de
produção.
□ Layout com setores especializados
□ Estrutura principal: carreira,
dificultando a construção devido ao
plano inclinado e aumentando o tempo
de lançamento. Pré-montagem longe da
carreira.
□ Organização com foco no fluxo
visando a eliminação de gargalos na
produção.
□ Características principais:
acabamento após o lançamento
□ Qualidade: obtenção de algumas
certificações
□ Sistema de informação gerencial não
integrado com uso intensivo em
algumas áreas.

□ Equipe de gestão: baixo
número de engenheiros
□ MO: programa básico de
treinamento/ on the job

□ Dependência de Fornecedores
□ baixo nível tecnológico em
apenas algumas máquinas e
equipamentos

□ Projeto comprado ou fornecido
pelo cliente
□ Não há equipe de projetos.
Supervisão de projetos simples.

□ Não utiliza softwares de apoio
□ Não há equipe de projetos.
Supervisão de projetos simples.

□ Não existe setor de engenharia de
produção.
□ Layout sem planejamento prévio
□ Estrutura principal: carreiras
□ Organização com fluxo deficiente e
algum contra-fluxo.
□ Características principais:
acabamento após o lançamento
□ Qualidade: baixo controle
□ Computadores em algumas rotinas e
ausência de informações gerenciais
consistentes.

□ Equipe de gestão: baixo
número de engenheiros
□ MO: inexistência de
treinamento

□ Alta dependência de
fornecedores para especificação e
implementação de máquinas e
equipamentos
□ Grande predominância de
atividades manuais

Fonte: Elaboração do autor
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA

Este estudo baseou-se em uma revisão de literatura e em evidências
empíricas de primeira mão majoritariamente qualitativas, colhidas por meio de um
trabalho de campo que foi realizado ao longo do primeiro semestre de 2012 junto
aos

pesquisadores,

estudiosos

e

profissionais

ligados

à

indústria

naval.

Estabeleceu-se como unidade de análise primária (YIN, 1994) as CT, e, mais
especificamente, os construtos pertinentes à identificação das suas diferentes
funções e níveis. A organização da pesquisa é apresentada na Figura 9.
Figura 9 - Organização da pesquisa

ADEQUAÇÃO DO QUADRO ANALÍTICO PARA SE AVALIAR AS CT DA
INDÚSTRIA NAVAL – EMBARCAÇÕES DE APOIO OFFSHORE
Etapa 1: Revisão da literatura de CT –
modelo dos estudos de Bell e Pavitt
(1995); Lall (1992) que foram adaptados
para as pesquisas de Figueiredo (2001,
2004, 2005, 2009) para a avaliação das
CT.
Etapa 2: Revisão da literatura da
indústria naval – verificou-se a
existência de estudos similares à
métrica de CT na área naval - Favarin
(2011), Souza (2009) e COPPE (2007);
e
características
de
estaleiros
benchmark.

Etapa 3: Com base na revisão de
literatura (etapa 1 e 2), foi elaborado um
arcabouço, ou seja, uma proposta
preliminar de métrica de CT para a
indústria naval de construção de
embarcações de apoio offshore –
funções e níveis tecnológicos.
Fonte: Elaboração do autor

Etapa 4: A partir da proposta
preliminar de métrica de CT para a
indústria naval de construção de
embarcações de apoio offshore,
foram entrevistados pesquisadores,
estudiosos e profissionais da área
naval.

Etapa 5: A partir da coleta de dados
e informações (etapa 4), consolidouse a métrica de CT para a indústria
naval
de
construção
de
embarcações de apoio offshore.

Etapa 6: Foi realizado um teste
preliminar da métrica de CT no
estaleiro Alfa.
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3.1 TIPO DE PESQUISA

De acordo com Vergara (2011), a pesquisa é classificada quanto aos fins e
quanto aos meios. Quanto aos fins, a presente pesquisa é metodológica. Para
Vergara (2011, p. 42) “Pesquisa metodológica é o estudo que se refere a
instrumentos de captação ou de manipulação da realidade. Está, portanto,
associada a caminhos, formas, maneiras, procedimentos, modelos para atingir
determinado fim.” O presente estudo utilizou o quadro analítico de CT de Figueiredo
(2001, 2004, 2005, 2009) como instrumento de captação a fim de adequar tal
métrica à indústria naval de construção de apoio offshore.
Quanto aos meios, de acordo com a classificação de Vergara (2011), a
metodologia deste estudo é bibliográfica e de campo. Bibliográfica porque a
pesquisa foi desenvolvida com base em material publicado a fim de fornecer
informações para a construção preliminar da métrica de CT para a indústria naval de
construção de apoio offshore. A metodologia da pesquisa de campo foi utilizada para
se aprofundar, a partir dos resultados das entrevistas,

o entendimento sobre a

natureza do processo de acumulação de CT na indústria naval de construção de
apoio offshore e, com base nas evidências da qualidade empírica da métrica, foi
proposto uma generalização analítica (PATTON, 2002)

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA

Com o intuito de atender aos objetivos propostos no presente trabalho, a
escolha dos sujeitos da pesquisa foi de grande relevância para o alcance dos
mesmos. A contribuição dos diversos profissionais, assim como, de pesquisadores e
estudiosos da área naval foi um fator crítico de sucesso. O Quadro 7 apresenta a
relação das pessoas que foram entrevistadas na presente pesquisa.

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

5

X

X

Relevantes

Características

Visita a estaleiros em
países de referência

Visita a estaleiros
noruegueses

Doutorado na área Naval

Mestrado em outra área

Mestrado na área Naval

Especialização em
Atividades Relacionadas

X

2

3

Engenheiro de outra área

Entrevistado

Engenheiro Naval

Perfil Profissional

Quadro 7 - Relação dos entrevistados

Lidera o Grupo de Pesquisa em Transporte Aquaviário do Programa de Engenharia
Oceânica da COPPE/UFRJ;
Membro da Rede de Inovação para a Competitividade da Indústria Naval e Offshore
(RICINO);
Visitou diversos estaleiros de referência mundial.
Ênfase em Tecnologia de Construção Naval e de Sistemas Oceânicos;
Experiência no desenvolvimento e execução de projetos de P&D+I;
Participação em projetos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ);
Visitou 19 estaleiros na Europa e na Ásia;
Participou de programas University of Michigan
(MIT).
Especialista em Projetos
Trabalhou em estaleiro, onde o foco é embarcações de apoio offshore;
Participou da construção de embarcações projetos de empresas norueguesas de
referência como Rolls-Royce e Ulstein.
Técnico em estruturas navais;
Atou em diversos estaleiros brasileiros;
50 anos de experiência em construção naval;
Trabalha em estaleiro, onde o foco é embarcações de apoio offshore.
Especialista em Projetos
Lidera projeto de transferência tecnológica com estaleiros noruegueses;
Trabalha em estaleiro, onde o foco é embarcações de apoio offshore;
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6

X

X

X

7

X

X

X

8

X

9

X

10

X

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Participa da construção de embarcações projetos de empresas norueguesas de referência
como Rolls-Royce e Ulstein.
Especialista em Engenharia de Segurança
Trabalha em estaleiro, onde o foco é embarcações de apoio offshore e, atualmente
coordena a expansão e modernização do estaleiro;
Participa da construção de embarcações projetos de empresas norueguesas de referência
como Rolls-Royce e Ulstein.
Especialista em Projetos
Trabalha em estaleiro, onde o foco é embarcações de apoio offshore;
Participa da construção de embarcações projetos de empresas norueguesas de referência
como Rolls-Royce e Ulstein.
Trabalha no estaleiro que tem a maior carteira de embarcações do Brasil;
Lidera projeto de modernização da estrutura do estaleiro, assim como programas de
treinamento e sistemas de informação.
Atualmente, trabalha no estaleiro de maior referência mundial - Hyndai Heavy Industries
(HHI) e que constrói mais embarcações por ano – cerca de 100 navios/ano;
Atuou em projeto de construção de estaleiro estrangeiro.
Participação ativa no Centro de Estudos em Gestão Naval - Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo;
Participação de diversos estudos em estaleiros brasileiros;
Atua em consultoria de referência naval – Verax.
Especialista em Qualidade e Produtividade; Planejamento;
Lidera programa de qualificação de fornecedores brasileiros - navipeças, pela Organização
Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP);
Visitou estaleiros em mais de 20 países;
Participação ativa em feiras internacionais da área naval;
Participação do programa de construção liderado pela Coppe/UFRJ, IPT e USP do primeiro
projeto brasileiro para a construção de um navio PSV 4500

Fonte: Elaboração do autor
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Tendo em vista a Noruega ser referência mundial em embarcações de apoio
offshore, buscou-se entrevistar profissionais/pesquisadores que já tivessem visitado
estaleiros deste país, assim como participado da construção de navios de projetos
noruegueses. Buscou-se ainda selecionar pessoas que visitaram estaleiros
benchmark em outros países da Europa e Ásia. Como contribuição de grande valia
para o presente estudo, um dos entrevistados está alocado no estaleiro que produz
mais embarcações no mundo por ano e investe continuamente em inovação – o
Hyundai Heavy Industries.
Outra característica buscada na seleção dos entrevistados, diz respeito à
participação destes em programas de melhorias para o setor naval, como: Rede de
Inovação para a Competitividade da Indústria Naval e Offshore (RICINO); programa
de capacitação dos fornecedores brasileiros deste setor (ONIP e ABDI); programa
de desenvolvimento do primeiro projeto brasileiro de uma embarcação de apoio
offshore – PSV 4500; assim como pesquisas lideradas por instituições de referência
na área naval – CEGN, COPPE e MIT.
É importante destacar que, dos 11 entrevistados: 7 são engenheiros navais; 5
apresentam mestrado e 2 tem doutorado na área naval;

8 tem experiência

profissional em estaleiros.
Após a consolidação do quadro analítico - etapa 5 da Figura 9, o mesmo foi
aplicado no Estaleiro Alfa com o intuito de se realizar um teste preliminar. A escolha
do estaleiro ocorreu tendo em vista os seguintes fatores: facilidade de acesso da
pesquisadora ao mesmo; é um estaleiro consolidado no estado do Rio de Janeiro,
com foco em embarcações de apoio offshore, objeto do presente estudo; vem
apresentado crescimento significativo no mercado naval e investindo em projetos de
melhoria e inovação do estaleiro; apresenta um elevado nível de integração com os
estaleiros da Noruega; e todos os navios construídos neste estaleiro são projetos
noruegueses.
O teste preliminar da métrica foi realizado com os

superintendentes das

seguintes áreas do estaleiro Alfa: planejamento e engenharia; suprimentos;
estrutura. Os três entrevistados são engenheiros navais, um é mestre, todos já
visitaram mais de um estaleiro na Noruega, e os três tem mais de quinze anos de
experiência na indústria naval.
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3.3 COLETA DE DADOS

As evidências foram coletadas a partir de técnicas variadas: revisão da
literatura; entrevistas semiestruturadas; observação direta e consulta a documentos
e a base de dados. A partir da pesquisa bibliográfica de CT e da indústria naval, foi
elaborada a proposta preliminar do quadro analítico – métrica 1 (Tabela 3). A base
da proposta preliminar foi o modelo dos estudos de Bell e Pavitt (1995) e de Lall
(1992) que foram adaptados para as pesquisas de Figueiredo (2001, 2004, 2005,
2009) para a avaliação das CT; e, na área naval, foram utilizados os estudos de
Favarin (2011), Souza (2009) e COPPE (2007), assim como as características de
estaleiros de referência verificadas na literatura científica pesquisada.
A partir das características da indústria naval apresentadas no referencial
teórico, as funções propostas para esse estudo foram: Projetos; Organização da
Produção; Máquinas e Equipamentos. Cada função foi dividida em cinco níveis, com
base nas métricas existentes da evolução tecnológica da indústria naval
pesquisadas na literatura científica, e com base nos estudos de Figueiredo (2009), a
saber: Capacidade de Produção Básica e Avançada; Capacidade Inovadora Básica,
Intermediária e Avançada.
A partir da proposta preliminar, a fim de se adequar o quadro analítico para a
construção de embarcações de apoio offshore, foram necessárias várias
informações que foram coletadas através de entrevistas semiestruturadas com
profissionais, pesquisadores e estudiosos deste segmento.
Para Gil (1989), a entrevista possibilita a obtenção de um grande número de
informações com flexibilidade, onde o entrevistador pode esclarecer alguns fatos às
pessoas entrevistadas. Tendo em vista a complexidade e a falta de conhecimento a
respeito do quadro analítico e do conceito de CT, a entrevista teve grande relevância
para o presente estudo na obtenção de informações de qualidade.
Nesse sentido, as entrevistas para a adequação do quadro analítico, foram
realizadas apresentando-se os conceitos a respeito da métrica de CT e, em seguida,
foi apresentada a proposta preliminar – métrica 1 (Tabela 3). Foi solicitado aos
entrevistados que verificassem se os atributos e níveis das funções tecnológicos
estavam adequados ao setor naval, e se havia algum aspecto a ser alterado ou
complementado (roteiro de pesquisa APÊNDICE A).
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As entrevistas para a adequação da métrica foram realizadas em dois ciclos,
conforme Quadro 8.

Entrevistados

Quadro 8 - Relação dos entrevistados para adequação e teste preliminar
da métrica de CT à indústria de apoio offshore
CICLO I

CICLO II

TESTE PRELIMINAR

Roteiro

Roteiro

Roteiro

APÊNDICE A

APÊNDICE A

APÊNDICE B

Proposta

Métrica adequada a

Preliminar

construção de embarcações
de apoio offshore

Métrica 1

Métrica 2

Métrica 3

Tabela 3

APÊNDICE C

Tabela 4

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

X

6

X

X

7

X

X

X

8

X

9

X

10

X

11

X

Fonte: Elaboração do autor

No primeiro ciclo, foram entrevistadas sete pessoas e foi possível constatar
escassez de dados no que diz respeito à função tecnológica máquinas e
equipamentos. No segundo ciclo, foram realizadas mais cinco entrevistas, onde
buscou-se um especialista da área de máquinas e equipamentos a fim de contribuir
com informações para esta função tecnológica. Desta forma, obteve-se um total de
quinze entrevistas para a adequação da métrica. Como o entrevistado 2 participou
do ciclo I e II, para diferenciá-lo em cada ciclo, o mesmo é citado neste trabalho
como entrevistado 2 e 12 respectivamente.
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Após a consolidação da métrica, foram realizadas entrevistas a fim de se
realizar um teste preliminar no estaleiro Alfa. Para a realização do teste preliminar,
utilizou-se a métrica adequada à indústria naval de construção de embarcações de
apoio offshore - métrica 3. Nessa etapa, a coleta de dados também foi realizada
através de entrevista semiestruturada conforme roteiro proposto - APÊNDICE B.
Conforme Quadro 8, foram entrevistados três profissionais para a realização
do teste preliminar – 5, 6 e 7 que foram citados nesta etapa como respondentes 14,
13 e 15 respectivamente. Como os três entrevistados dessa etapa haviam
participado do ciclo I de entrevistas, os mesmos já se encontravam familiarizados
com os conceitos e a métrica de CT.
As entrevistas para a adequação da métrica (ciclo I e II), assim como as que
foram realizadas para o teste preliminar, foram anotadas, gravadas e transcritas.
Todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente com exceção das entrevistas 9
e 10 que foram realizadas através do skype, utilizando-se o recurso audiovisual.

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

A abordagem dos dados desta dissertação foi qualitativa, tendo em vista que
a intenção deste estudo foi a coleta de dados e de informações com base na
experiência de profissionais, pesquisadores e estudiosos do setor naval. Dada a
inexistência de uma métrica para as CT da indústria naval de construção de apoio
offshore na literatura científica pesquisada, o método qualitativo foi o mais indicado
para revelar as sutilezas e interdependências inerentes à complexa tarefa de
adequação das referências analíticas às características de um setor (MILES;
HUBERMAN, 1994).
Na perspectiva qualitativa, foi possível estabelecer um arcabouço de trabalho
e proposições iniciais que serviram de apoio na abordagem do problema, mas que
permitiram, ao mesmo tempo, a exploração de fatores não percebidos pelo
pesquisador na pesquisa bibliográfica (EISENHARDT, 1989). A busca pela
codificação atuou como categorias sistemáticas de análise para a fundamentação
dos argumentos que o pesquisador usou na sua relação com os sujeitos de
pesquisa (MILES; HUBERMAN, 1994).
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Desta forma, o exame das evidências empíricas coletadas nas entrevistas
seguiu a sistemática de construção de quadros analíticos, conforme os
procedimentos sugeridos em Miles e Huberman (1994) e Figueiredo (2004). A
construção de quadros analíticos pelo método qualitativo adotado neste trabalho
indica que as conclusões e modelos devem ser continuamente revisados (MILES;
HUBERMAN, 1994). Nesse sentido, as informações obtidas nesse processo foram
complementadas, revisadas e ajustadas até sua adequação à realidade do setor
naval - construção de embarcações de apoio offshore.
Sendo assim, as evidências empíricas coletadas foram tabuladas de acordo
com suas características nas respectivas funções tecnológicas (colunas) e níveis
(linhas). Nesta dissertação, optou-se por organizá-las em forma de bullets a fim de
facilitar a sua classificação e evolução nos diferentes níveis tecnológicos.
No ciclo I de entrevistas, a métrica 1 foi apresentada e, após a análise e
organização das evidências empíricas obtidas nesta fase, foi elaborada a métrica 2.
Esta foi utilizada no ciclo II de entrevistas, onde repetiu-se o mesmo procedimento
até a elaboração da métrica 3, que foi o resultado da adequação da métrica de CT à
indústria de construção naval de embarcações de apoio offshore.
As evidências empíricas coletadas foram comparadas ao referencial teórico
da área naval apresentado nesta pesquisa a fim de verificar a existência de indícios
de aderência ao setor estudado.
Após o tratamento dos resultados obtidos a métrica foi aplicada ao Estaleiro
Alfa, a fim de se realizar um teste preliminar e identificar o nível de suas CT, em
suas diferentes funções, classificando-as em atividades básicas ou inovadoras.
A fim de se determinar o nível tecnológico do estaleiro, optou-se por utilizar a
função estatística MODA para a classificação dos atributos obtidos a partir dos três
respondentes. Nesta etapa, optou-se por não realizar alterações na métrica, mas as
sugestões, quando citadas, foram anotadas para possíveis adequações em estudos
futuros.

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO

Cooper e Schindler (2003) citam a importância da confiabilidade das
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informações para a realização de pesquisas. Nesse sentido, uma limitação
metodológica do presente estudo diz respeito à

forma como os dados foram

coletados – entrevistas.
Gil (1989) cita algumas desvantagens da entrevista como a dificuldade de
compreensão dos conceitos contidos na pesquisa; a possibilidade de o entrevistador
influenciar o entrevistado; e a opinião pessoal de qualquer ator envolvido no
processo de entrevista.
Ao mesmo tempo em que a entrevista permite esclarecer dúvidas
pessoalmente, minimizando o impacto da falta de conhecimento dos conceitos, vale
ressaltar que o pesquisador tem voz, podendo interferir na coleta das informações,
assim como em sua interpretação. É importante o entrevistador manter sua
imparcialidade no mecanismo de entrevistas (GIL, 1989).
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CAPÍTULO IV - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta as evidências empíricas coletadas através das
entrevistas realizadas para adequação da métrica de CT à indústria naval construção de embarcações de apoio offshore, assim como os resultados obtidos no
teste preliminar do estaleiro Alfa.

4.1 ADEQUAÇÃO DA MÉTRICA

No primeiro ciclo de entrevistas, apesar de se expor que o foco desta
pesquisa

era

a

construção

de

embarcações

de

apoio

offshore,

alguns

profissionais/pesquisadores ratificaram a importância da definição do segmento
offshore, tendo em vista suas diferentes características. Tal fato foi constatado nos
relatos dos entrevistados, como segue:

“Veja, o mercado offshore, tem

principalmente duas coisas - tem o lado das embarcações de apoio e tem o lado das
grandes

unidades

offshore.

São

dois

segmentos

totalmente

diferentes.”

(Entrevistado 1); “... é importante definir o segmento, acho que isso você já fez,
porque tem diferença significativa dependendo do segmento. Mesmo dentro da
construção naval, depende do segmento.” (Entrevistado 2)
Para a apresentação dos resultados neste Capítulo, optou-se por descrever
as evidências coletadas para cada função tecnológica separadamente. Sendo
assim, foi descrita a evolução da métrica 1 (Tabela 3) e 2 (APÊNDICE C) até a
obtenção da métrica adequada à indústria naval - métrica 3 (Tabela 4) para cada
função tecnológica – Projetos; Organização da Produção e Máquinas e
Equipamentos.

4.1.1 Função Tecnológica Projetos

Em relação ao projeto da embarcação, um fator relevante evidenciado nas
entrevistas diz respeito ao fato do mesmo ser desenvolvido pelo próprio estaleiro ou
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ser adquirido externamente - comprado de empresas especializadas em projetos ou
de outros estaleiros. Inicialmente, referindo-se à capacidade de desenvolvimento do
projeto, o entrevistado 1 comentou não ser uma condição fundamental para todos os
estaleiros.
Não necessariamente todo mundo precisa ter, mas alguns estaleiros
precisam desenvolver esta capacidade. [...] Então, essa capacidade de
projeto interna do estaleiro é um requisito crítico para alguns estaleiros, ou
seja, para todos os estaleiros que pretendem operar no mercado de
construção de navios, em grande escala, que é o caso do Atlântico Sul, por
exemplo, deste porte. (Entrevistado 1)

Em seguida, o mesmo entrevistado reconheceu:
Cada vez mais, no mercado internacional, eles [referindo-se aos projetos]
estão virando produtos do estaleiro [...] O que você observa nos grandes e
principais competidores do mundo deste segmento é que são empresas que
tem projetos próprios. Estes projetos são muito, muito, muito adaptados
para as condições de produção. (Entrevistado 1)

Desta forma, uma das vantagens do estaleiro desenvolver o seu próprio
projeto é a adequação do mesmo à sua realidade construtiva desde a fase
conceitual. No entanto, para que seja possível o estaleiro desenvolver o projeto
internamente, torna-se necessário o acúmulo de capacidades tecnológicas
inovadoras ao nível intermediário ou avançado. A capacitação da equipe para o
desenvolvimento de projetos é um atributo fundamental na função projetos, como foi
comentado: “Tem que ter, realmente, a equipe toda preparada para desenvolver o
projeto desde o começo, e aí, tem que estar preparado mesmo, com gente muito
experiente.” (Entrevistado 7)
Independente, porém, do projeto ser desenvolvido internamente ou adquirido
de fontes externas, os entrevistados destacaram a importância do mesmo ser
adaptado à realidade construtiva do estaleiro, como segue:
Esses projetos, eles precisam ser muito, muito, muito, associados ao
método de produção do estaleiro, porque eles são, o que a gente chama de
projeto orientado para a produção. Eles tem que ser projetados desde o
início para serem construídos na oficina e isso depende do estaleiro que vai
construir. (Entrevistado 1)
O projeto foi imaginado para um tipo de construção, numa ordem de
produção, num planejamento de produção e quando você chega na hora de
execução, tá bem diferente. Porque muitas vezes você faz um projeto, sem
saber a realidade construtiva.[cita dois exemplos] O que a gente está
falando são exemplos de situações, construtivas de conflitos: construtivo e
projetual.[...] Então, você tem que pegar o projeto e adequar à filosofia de
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produção,... Aí você teria a questão de você adequar a filosofia do projeto a
sua produção. Você se depara com questões filosóficas, a filosofia do
projeto. (Entrevistado 3)

No caso dos estaleiros que compram os projetos, é importante que seja feita
a adaptação pela engenharia de projeto do estaleiro, que reflete a capacidade
tecnológica inovadora básica. Esse conceito foi explicado no comentário do
entrevistado 3:
Quem dá as alternativas, quem define essas alternativas é a engenharia de
projeto. Quais são as alternativas possíveis, e você vê qual é a que vai ser
utilizada, o que é que pode ser substituído, quais são as alternativas que
você tem ali para manter a integridade do projeto.

Quando o estaleiro apresenta capacidade interna de desenvolvimento do
projeto, uma vantagem é a possibilidade de elaborar um produto adequado ao
cenário onde a embarcação irá operar, como é o caso do pré-sal:
E desse produto é que você pode ter embarcações mais adequadas para as
condições do Brasil que são diferentes dessas internacionais, que vem com
aquecedor no camarote - não precisa; vem com dispositivo de quebra gelo você não precisa. E não é só isso, é muito mais do que isso... Adaptar o
porte da embarcação, a velocidade, as condições de mar que ela vai
enfrentar e tal. Particularmente com o pré-sal, tem uma demanda, que é
única na área de apoio offshore. (Entrevistado 1)

Outra vantagem para os estaleiros que investem no desenvolvimento do
próprio projeto é que este pode representar uma fonte de renda para o estaleiro.
Após a consolidação do projeto do produto, é comum comercializá-lo para outros
construtores, como pode ser visto no relato a seguir:
Mas eles também vendem esses projetos para fora. Eles tem um mercado
para esses projetos; comercializam! É uma característica de projeto. Tem
alguns estaleiros que montam uma equipe boa; conseguiu desenvolver um
projeto bom, acaba vendendo. (Entrevistado 12).

O entrevistado 1 comentou a existência do mercado de projetos e reforçou a
importância da capacidade de inovação nesta área para o estaleiro manter-se
competitivo, como pode ser visto em seu relato:
Então, tem um mercado para isso e que tem que ser capacitado, tem que
ter capacidade para isso, essa capacidade de inovação, inovar para ser
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competitivo. Quando um fornecedor de serviço for competitivo, então ele vai
oferecer projetos de qualidade para os estaleiros. (Entrevistado 1)

No que concerne à capacidade de inovação no desenvolvimento dos projetos,
o entrevistado 9 comentou que, nos estaleiros de referência, com capacidades
inovadoras avançadas como o Hyundai, há um departamento de criação, onde o
objetivo é desenvolver projetos no estado da arte. O entrevistado 1 também se
referiu aos estaleiros de referência em projetos e explicou como estes acumulam
capacidades inovadoras para o desenvolvimento de projetos.
Por que são melhores? Porque eles fazem muitos navios e tem aparato de
projeto, de produto de engenharia e arquitetura naval muito sofisticado e
vão incorporando esses avanços à inovação dos elementos de desempenho
do navio nos projetos dos navios. Eles vão evoluindo como acontecem com
os automóveis. Os navios vão evoluindo nas séries. (Entrevistado 1)

Um fator brevemente comentado pelo entrevistado 7 e enfatizado pelo
respondente 12, diz respeito à importância do acúmulo de capacidade tecnológica
para a geração de um banco de dados consistente para o desenvolvimento de
projetos. Tal aspecto é comentado associando-o à gestão do conhecimento, como
segue:
Eles [se referindo ao estaleiro no estado da arte] tem uma forma de gestão
do conhecimento melhor [...] uma forma mais eficiente. E o que facilita lá
também é que, como eles já fizeram outros projetos, com expertise grande,
eles tem bibliotecas desses bancos de dados já formados, consistentes,
consolidados, entendeu? Que pode atender a qualquer projeto. Então, você
não precisa montar o banco de dados todo do zero. Eles já tem isso pronto,
lá e isso facilita. (Entrevistado 12)

A integração do projeto com os fornecedores também foi citada como sendo
uma característica de grande relevância para o desenvolvimento do projeto da
embarcação, conforme palavras do entrevistado 11: “É vital, é estratégico o
envolvimento dos fornecedores.” Nesse sentido, o entrevistado 10 comentou a
importância do investimento em projetos, assim como a sua integração com os
fornecedores, como segue:
Eles investiram muito em projetos! Eles fizeram muitas pesquisas, tem
vários níveis de otimização possíveis. E, uma coisa super importante no
projeto é a integração com o fornecedor, as características que ele

72

consegue agregar ao teu navio, te fornecendo aquele produto. (Entrevistado
10)

Em relação à inovação do projeto, no atributo ‘parceiros’, o entrevistado 12
comenta estar de acordo com o que foi apresentado na métrica 2, porém sugeriu
acrescentar a questão da economia de combustível, quando se refere a
embarcações mais eficientes.
Aqui a única coisa que ficou faltando - esse melhor desempenho, mas eles
buscam muito a economia de combustível, quando eles fazem a melhoria
hidrodinâmica. Quer dizer, tem a questão ambiental, mas tem também a
questão do custo operacional que diminui bastante. (Entrevistado 12)

No que se refere ao aspecto de P&D, foi relatado que os estaleiros com
capacidade inovadora avançada possuem centros próprios de P&D em áreas
diversas da indústria naval, como segue:
Normalmente, nos estaleiros de nível 5, você vê os centros de pesquisa. E o
centro de pesquisa, não é um só, as vezes, três[...] Mas você repare que é
sempre alguma coisa voltada para produto, para engenharia, para a
engenharia do produto, alguma coisa voltada para engenharia de produção,
de processos. E daí sempre tem uma coisa mais específica de robótica, por
exemplo. (Entrevistado 12)

No que concerne ao atributo TI para a gestão de projetos, o entrevistado 2
sugere complementar esse tópico, pois acredita que, na métrica 1, tenha ficado
muito focado na capacitação da equipe. Este esclareceu a importância do estaleiro
ter um bom sistema de TI para a gestão, como segue:
Você pode ter um sistema que é comprado e você adapta ele. Você pode
não ter sistema nenhum - você pode ter um conjunto de planilhas dispersas,
que é o que a gente vê, entendeu, nos estaleiros. O problema é que cada
um tem a sua, e daí a gente vai numa reunião, cada um puxa a sua e vira
uma confusão. (Entrevistado 2)

O entrevistado 2 seguiu relatando a importância de se ter um bom sistema de
TI de gestão para compartilhar informações e auxiliar na tomada de decisões, e citou
que os estaleiros que apresentam capacidade inovadora avançada desenvolvem
seus próprios sistemas.
No estado da arte, a empresa tem um sistema próprio. Eles vão
desenvolvendo as coisas e tal, vão criando um portal, normalmente, e o
portal consolida as informações, visualmente muito bem apresentadas,
rápido, fácil, todo mundo tem acesso, níveis de acesso e tal. (Entrevistado
2)
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A partir das evidências coletadas na apresentação das métricas 1 (Tabela 3)
e 2 (APÊNDICE C) - função tecnológica projetos, foram realizadas alterações e
complementações que são descritas a seguir e podem ser observadas na Tabela 4.
- Da métrica 1 para a 2:
i)

foi retirada a necessidade da equipe de desenvolvimento de projetos ter
certificação PMI, conforme sugerido pelo entrevistado 1 – “ Eu, por
exemplo, não colocaria essa coisa aqui PMI-PMBOK na engenharia de
projetos.”;

ii)

para a capacidade de gestão de projetos, foram especificados os níveis de
complexidade, assim como a inclusão de métricas de acompanhamento
da performance dos mesmos, conforme sugestão do entrevistado 2 –
“então, você coleta a informação da produção, insere aquela informação e
transforma aquela informação em indicadores, em planilhas para
acompanhar.”;

iii)

o atributo TI para gestão, assim como para o desenvolvimento do projeto
foi complementado conforme sugerido pelo entrevistado 2;

iv)

no nível 5, foi acrescentado o que seriam projetos inovadores, como
econavios e embarcações de melhor desempenho;

v)

no nível 3, foi retirada a capacidade de desenvolvimento do projeto, pois
para realizar esta atividade é necessário acumular conhecimento no nível
inovador intermediário ou avançado.

- Da métrica 2 para a 3:
vi)

a relação com parceiros diversos foi melhor definida em todos os níveis;

vii)

no nível 5, acrescentou-se: à capacitação dos profissionais, o mestrado e
doutorado conforme sugerido pelo entrevistado 12; a flexibilidade para
customização do projeto; a comercialização do projeto para outros
construtores; a associação da redução de consumo à embarcação mais
eficiente;

viii)

nas ferramentas de TI para o desenvolvimento do projeto, do nível 2 ao 5,
foram especificadas as dimensões (4D, 3D e 2D), assim como os tipos de
softwares;

ix)

no que concerne à gestão de projetos, foi acrescentado ao nível 3 a
utilização de métricas para o acompanhamento do projeto.
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4.1.2 Função Tecnológica Organização da Produção

Em relação aos aspectos físicos e estruturais que remetem a dimensão
‘sistema técnico-físicos’ da CT (FIGUEIREDO, 2005), o entrevistado 5 mencionou
alguns fatores em seu relato, como segue:
O ideal seria um terreno plano; claro que com saída para o mar,
obviamente, ou para um rio, e, e que você construísse o navio no plano,
numa área abrigada e que depois você transferisse o navio para outro
equipamento, seja um dique flutuante, seja balsa, seja o que for. Seria o
estaleiro ideal e seria o mais inteligente.

No que diz respeito à estrutura de edificação, o mesmo entrevistado
comentou: “Ela determina quantos navios você faz por ano.” Em seguida, a fim de
explicar o conceito da relação entre a estrutura de edificação e a capacidade
produtiva, relatou uma conversa que teve com um de seus colaboradores.
Se você fizer [se referindo a um navio] com seis meses de carreira, não tem
jeito, você só vai produzir dois navios por ano. Ah, mas eu faço seis meses,
mas aí eu consigo acabar mais o navio. Eu falei, não interessa, você pode
fazer o navio todo em seis meses, imagina que você não tem mais tempo
de acabamento; são dois navios por ano, meu amigo, não tem como fazer
mais. (Entrevistado 5)

A estrutura de edificação foi amplamente abordada no ciclo II de entrevistas,
quando foi dada ênfase à construção no plano horizontal “(...) o mais importante é
trabalhar no prumo”. (Entrevistado 11). Ou seja, independente de ser um dique ou
não, é fundamental a edificação ocorrer no plano horizontal, conforme é reforçado
no comentário do entrevistado 5, como segue:
A coisa mais moderna que você podia ter num estaleiro hoje, não sei se
seria o dique seco, especificamente, mas seria você fazer o navio num local
plano, [...] A vantagem disso é que você trabalha no plano, não tem que içar
bloco, que é uma estrutura que requer uma capacidade enorme para reter
peso.

O entrevistado 12 sugeriu substituir, no nível 5 do quadro analítico, o termo
dique seco por berços de construção e explica:
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Berço de construção pode ser uma carreira, pode ser um dique, pode ser
um land level building. Land level building que é o que o pessoal está
fazendo hoje. Você constrói no chão. Você tem um cais, você encosta uma
balsa, uma embarcação e faz o load out.

O entrevistado 12 comentou que as expansões dos estaleiros de referência,
com capacidade inovadora avançada, passaram a adotar a tecnologia de land level
building, também chamada de ground building para a fase de edificação e relata
suas vantagens.
A primeira que você não está dentro de um buraco [se referindo ao dique
seco]. Então, você ganha eficiência [se referindo ao ground building], por
exemplo, no acesso dos trabalhadores. Só para o trabalhador descer aquela
escadaria do dique e, depois subir no final do dia, você já perde aí, como
uma hora de cada trabalhador. A gente está falando de 3.000 trabalhadores,
perde uma hora por dia, vai multiplicando para você ver quanto é que dá! E
depois [se referindo ao ground building], o acesso de equipamento, de
máquina, de tudo é mais fácil, melhora bastante a eficiência! Você ganha
muito em eficiência no processo de construção, ali na fase de edificação!
Então, se você observar nos estaleiros coreanos, todas as áreas de
expansão e produção mais recentes deles como o Hyundai ou Samsung, o
do próprio STX... foram feitos assim. (Entrevistado 5)

Outro aspecto citado pelos respondentes como relevante para se alcançar
uma capacidade tecnológica inovadora na função organização da produção, foi o
tamanho do bloco - quanto maior o seu tamanho, maior a produtividade, como pode
ser visto no relato abaixo:
Quanto maior esses blocos, melhor, porque você fazer o lançamento de um
navio com cinco blocos ou cinquenta blocos. Aí se você juntar cinco blocos
grandes, você leva, do lado de fora, dez semanas. Se você juntar cinquenta
blocos pequenos, são cem semanas. (Entrevistado 3)

Cabe ressaltar que o estaleiro deve ter capacidade de transporte para a
movimentação dos blocos, seja através de trilhos, guindastes ou pórticos. Na
métrica 1, tal fator foi pouco explorado, mas um dos entrevistados comentou a
necessidade de esclarecer este item, como segue:
Eu acho que vale a pena você abordar a questão de transporte movimentação e transporte interno. [...] A capacidade de movimentação e
de transporte é fundamental no desenvolvimento do estaleiro.
Movimentação e transporte permite você acelerar [se referindo ao processo
produtivo]. (Entrevistado 3)
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O entrevistado 5 também fez referência à capacidade de movimentação
interna, e analisa as diferentes possibilidades de transportar o bloco, citando a
vantagem de arrastá-lo. De acordo com o entrevistado 5, tal método exige um
esforço menor e minimiza o risco de deformar o bloco que pode ocorrer ao realizar o
transporte do mesmo de forma aérea (pórtico ou guindaste).
Primeiro, o estaleiro ideal não ia precisar levantar o bloco, ou levantar o
mínimo possível. Tem que empurrar e é muito mais barato, muito mais
inteligente do que suspender o bloco. Mas você não escapa de suspender o
bloco, porque você faz o bloco de cabeça para baixo, você tem que girar
para botar ele na estrutura e você tem que ter uma capacidade de carga
grande para poder suspender o bloco e poder virar ele de cabeça prá baixo,
ao contrário. Mas você pode pensar num método inteligente de fazer isso
que não precisa ser um guindaste - você dá uma cambalhota no bloco e
depois o empurra para onde você quiser.(Entrevistado 5)

O relato do entrevistado 3, como segue abaixo, esclareceu a importância de
outro fator físico para a eficiência produtiva, que é a disponibilidade de área coberta.
E a questão de trabalho abrigado - isso faz diferença. Nos países nórdicos,
tem que ter um dique seco para eles ficarem; só que a necessidade é por
causa do frio. Aqui no Brasil, também é necessário porque ou está muito
sol, ou está chovendo. Aí, a segurança do trabalho, nos dois casos,
interrompe o trabalho.

Outro aspecto relacionado à estrutura física que surgiu no ciclo II de
entrevistas foi o amplo uso de plataformas elevatórias e telescópicas. Esse fator
representa um grande aumento da eficiência produtiva, uma capacidade inovadora,
uma vez que permite a redução e até eliminação do uso de andaimes na parte
externa da construção do navio.
É uma coisa muito interessante. Eles usam dentro do dique, você deve ter
uns trinta, eu não sei como é o nome disso em português, é esqueci, aerial
lift, aquela gôndola, que sobe e desce. Eles usam isso para tudo. Para fazer
solda, pintura, alinhamento, para fazer inspeção, prá tudo. Quer dizer,
quando o bloco vai para aquele estágio, não tem andaime. (Entrevistado 9)

No tocante à função organização da produção, além das questões físicas e
estruturais citadas, a gestão dos processos da produção foi outro tema de grande
relevância para o desenvolvimento das capacidades básicas até as inovadoras. Um
aspecto relatado pelo entrevistado 5 é a importância da engenharia de produção ser
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capacitada, pois de acordo com suas palavras “É o elo de ligação entre o projeto e a
produção”.
Além da capacitação deste setor, o mesmo entrevistado fez referência ao
número de engenheiros alocados na organização da produção, como segue:
Mas eu acredito que tinha que ter, na produção, mais engenheiros - quanto
mais engenheiros, melhor. Tem um parâmetro, um número que a gente diz:
número de engenheiros por número total de funcionários. Isso faz muita
diferença. Nos estaleiros coreanos, e até chineses esse índice é muito
maior do que o nosso. (Entrevistado 5)

Outro fator crítico mencionado pelos entrevistados é o sincronismo da
produção, ou seja, a capacidade de realizar a atividade no momento e tempo
previsto, na melhor sequência, com disponibilidade de informações e materiais, com
ferramentas adequadas e mão de obra capacitada. Apoiado em uma perspectiva
mais ampla, o entrevistado 1 se referiu a gestão da organização da produção como
“o que é que tem que fazer para produzir com eficiência.”
Em relação ao sincronismo da produção, foi relatada a possibilidade da
construção de mais de um navio, por dique, simultaneamente. O entrevistado 9, que
atualmente trabalha no estaleiro HHI, na Coreia, citou tal fator como uma das
vantagens da edificação no dique e explicou como este procedimento é realizado:
Eles fizeram uma conta aí, em cima do processo deles de fazer navio... é
eles colocam, chegam a ter cinco navios no mesmo dique, tá! Cinco! Sai
um, mas os outros estão lá dentro. Eles param os navios em estruturas que
sejam capazes de flutuar! E um deles, normalmente o maior e que
atrapalharia mais esse processo, fica em um dente, um recuo. (Entrevistado
9)

Em seguida, ao ser questionado se este processo representaria um risco
grande, uma vez que exige um planejamento e sincronismo perfeito da produção, o
entrevistado 9 comentou: “Eles têm uma programação dos três lançamentos,
digamos assim, dos três próximos lançamentos. Não tem atraso e funciona
perfeitamente.”
A importância da gestão adequada de estoque para o sincronismo da
produção foi outro fator citado, como segue:
Em um estaleiro ideal, os materiais de consumo, os consumíveis, tem que
estar à disposição da produção. Então, o custo de você não ter esse
material no tempo que você precisa, e a obra ficar parada e esperando isso,
é muito maior do que a disponibilidade deste material. (Entrevistado 5)
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Em relação a este tema, o entrevistado 3 criticou que, na métrica 1, o supply
chain management foi abordado apenas no nível 5 e que, nos demais níveis, este
atributo não foi considerado nem sob aspectos mais simples, como a gestão de
estoque: “Você só está abordando o supply chain management neste aqui [se
referindo ao nível 5]. Você não aborda os suprimentos em lugar nenhum.”
Em relação à gestão dos processos da produção, a tecnologia de grupo (TG)
foi reforçada como sendo uma capacidade inovadora avançada e, em alguns casos,
tem início no nível 4 (capacidade inovadora intermediária). O entrevistado 9
comentou que estaleiros de referência tem uma linha de padronização com
equipamentos específicos. O entrevistado 12 esclareceu e reforçou a importância da
TG:
A organização da produção com base na tecnologia de grupo, aqui são
linhas de produção e as linhas de produção, que tem estações de trabalho,
e as linhas são definidas, a partir de componentes similares. A ideia é a
seguinte: você tem um conjunto de produtos intermediários e tem o
conteúdo de trabalho similar. Então, você define para eles, uma linha de
produção.

Outro aspecto relevante no que tange aos processos organizacionais da
produção é acumular conhecimento para a obtenção do controle dimensional,
conforme citado pelo entrevistado 12:
Esses estaleiros de nível 5 aqui, eles já tem procedimentos de processo de
controle dimensional muito avançados e eles funcionam que é uma beleza.
O bloco normalmente está na medida certinha; não está distorcido para
você fazer edificação e encaixe direitinho. Controle dimensional com
tecnologia de escaneamento a laser.

Outro atributo importante diz respeito ao acabamento do navio. Nos estaleiros
inovadores, o acabamento avançado é uma prática comum. O entrevistado 12 citou
a ferramenta Integrated Hull and Outfitting Painting (IHOP) e explicou o conceito de
acabamento avançado:
[...] acabamento avançado, desde as primeiras fases de fabricação ainda
das estruturas. Então eles fazem esse planejamento. Então, eles integram
desde a fase lá inicial, quando o bloco sai da oficina de estrutura,
normalmente ele já sai com todos os acessórios - escada, passarela,
plataforma. Já sai com base de equipamento, já sai com suporte de
tubulação, com suporte de elétrica, entendeu?
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Em seguida, o mesmo entrevistado comentou o quanto a eficiência piora na
medida em que você posterga essas fases de acabamento e comentou “Então,
quanto mais você antecipa isso, melhor a tua eficiência global na construção”.
Outra questão relevante abordada foi a qualidade dos processos da
produção. No ciclo I, o entrevistado 5 comentou ser contra um setor específico de
controle de qualidade, defendendo que a responsabilidade da qualidade é de cada
colaborador na execução de suas atividades e deve estar disseminada por todos os
setores da empresa, com seus respectivos indicadores.
Não precisa ser uma ISO, mas tem que ter um setor, não um de controle de
qualidade como vemos nos estaleiros, mas um setor para organizar
procedimentos, é ... índices e etc.. Isso é fundamental. [...] Cada setor tem
que ter os seus registros de qualidade, os seus índices de qualidade.
(Entrevistado 5)

O entrevistado 12 também comentou que o papel da qualidade não deve ser
de fiscalização. Ele associou a qualidade ao índice de retrabalho e comentou que,
nos estaleiros que apresentam capacidades inovadoras avançadas, não há
retrabalho, pois há uma forte atuação preventiva neste aspecto.
Porque a qualidade, o que marca a diferença, entre os níveis, com relação à
qualidade, é questão, principalmente, do retrabalho, entendeu? E nesses
estaleiros de nível 5, você não tem retrabalho porque você tem um sistema
de gestão da qualidade, que ele trabalha, preventivamente, entendeu?
[...]Não é só aquela coisa do fiscal, do cara que vai apontar o erro. Eles
procuram também, antecipar e resolver o problema. É um pouco diferente a
abordagem. (Entrevistado 12)

Ainda em relação à qualidade, o mesmo entrevistado citou que, nos estaleiros
de níveis avançados, os processos são bem definidos e estudados, como segue:
“Tem equipes dedicadas para desenvolvimento do processo, aprimoramento do
processo, para fazer engenharia de produção com esse perfil de engenheiro mestre,
doutor, pesquisador, viu!” (Entrevistado 12)
Como exemplo de um estaleiro no estado da arte, o entrevistado 9 citou o
foco contínuo no aprimoramento de todos os processos. Uma das ferramentas
citadas pelos entrevistados 9 e 11 foi o uso de pranchetas de controle.
Eles colocam isso [se referindo a prancheta controle] para o encarregado
olhar. Então, é como se tivesse na frente de cada bloco, tem uma
prancheta, com uns documentos presos e eles colocam: dificuldades de
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montagem da série, procedimentos de montagens e cuidados apresentados
na montagem, além do envelope de sugestão para colocar qualquer
problema que aconteceu lá dentro. Resultado de melhoria processos e
qualidade. (Entrevistado 9)
Vão preencher o que está dando certo o que não está dando certo, as
sugestões para melhorar. Terminou, a engenheirada passa, leva aquilo para
o escritório e vão analisar. Eles fazem isso diariamente, todo dia. [...] E isso
é vital para os processos de melhoria. (Entrevistado 11)

O entrevistado 11 associou ainda à qualidade a importância da capacitação
da mão de obra, conforme seu relato:
Então, a qualidade que nós queremos ter nos nossos barcos, ela começa
nas escolas técnicas que vão formar aquele soldador, que vão formar
aquele montador; que vão formar aquele eletricista, sabendo que ele vai
trabalhar num navio que é um equipamento de alto valor agregado.

Em relação à capacitação da mão de obra, o entrevistado 5 relatou ser
fundamental

o

desenvolvimento

dos

colaboradores

para

que

acumulem

conhecimento com a finalidade de obterem um desempenho construtivo melhor. A
fim de ilustrar tal necessidade, o entrevistado 5 citou um exemplo:
Os projetos, hoje, são feitos em três dimensões, escala real de construção.
Você constrói um navio virtualmente. Então, o supervisor, que é o
responsável pela execução da obra, ele consulta a informação na produção,
lá no terminal do computador. Então, ele sabe ali, exatamente o que é que
ele tem que fazer. A informação já está ali com ele, você já passou essa
informação para a produção e ele consegue ler essa informação, direto.
Precisa de um ou outro desenho, mas basicamente está ali. (Entrevistado 5)

Com base nos resultados obtidos na aplicação das métricas 1 (Tabela 3) e 2
(APÊNDICE C) - função organização da produção, foram realizadas alterações e
complementações, que são descritas a seguir e podem ser observadas na Tabela 4.
- Da métrica 1 para a 2:
i)

em todos os níveis foram consideradas a gestão e integração do estoque com
demais áreas;

ii)

foi acrescentado, ao nível de capacidade inovadora avançada (nível 5), o
sincronismo

elevado

da

produção,

além

dos

processos

produtivos

sustentáveis e área coberta;
iii)

no nível 4, foi incluído o item de controle de processos sob a ótica da
qualidade.

- Da métrica 2 para a 3:
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iv)

a estrutura de construção foi revisada em todos os níveis e priorizou-se o
plano horizontal, além da inclusão de plataformas telescópicas para os níveis
5, 4 e 3;

v)

explorou-se o item qualidade, no que tange aos indicadores em todos os
níveis;

vi)

para as capacidades inovadoras (níveis 5, 4 e 3), foi acrescida a capacidade
da mão de obra operar sistemas robotizados e/ou automatizados;

vii)

outros itens foram agregados como linha de produção e redução do
transporte interno (níveis 5 e 4); controle dimensional e modelo de simulação
construtivo (nível 5); área coberta e busca por processos ecoeficientes (nível
4).

4.1.3 Função Tecnológica Máquinas e Equipamentos

Regra geral, os entrevistados relataram a integração dos fornecedores com
estaleiro como sendo um fator vital para o desenvolvimento da CT na função
máquinas e equipamentos. Estes citam como fatores primordiais para a decisão do
estaleiro em relação aos fornecedores: preço, qualidade e prazo. O entrevistado 5
ressaltou que, dependendo do tipo de máquina e equipamento, é importante analisar
ainda a questão da assistência técnica.
De acordo com o entrevistado 12, um dos itens fundamentais para a
capacitação desta função, diz respeito as soluções de engenharia. O que é relevante
ao avaliar este fator é a capacidade dos colaboradores buscarem soluções para
melhorias dos processos de produção. Muitas vezes estas soluções são
desenvolvidas pelo próprio estaleiro, ou em conjunto com os fornecedores.
É justamente, o que eles fazem lá [ se referindo a Coreia] – tem um
problema na produção, é identificado um potencial de melhoria, o que é que
eu posso fazer aqui e tal; eles bolam um dispositivo, bolam uma máquina,
uma ferramenta qualquer para fazer, para superar aquele problema ali e
eles fazem isso, dessa forma mesmo, ou eles mesmo projetam ou eles
desenvolvem em parceria.
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O entrevistado 9 reforçou tal aspecto e comentou que, no estaleiro que
apresenta capacidade inovadora avançada, no estado da arte, o desenvolvimento de
máquinas e equipamentos, assim como o de ferramentas são estimulados.
Para cada etapa, eles têm uma ferramenta. Eles inventam ferramentas
especializadas para o esquema de montagem deles [...] Quer dizer, eles
têm umas ferramentas para os problemas deles. Eles criam isso! É uma
coisa [se referindo a inovação] que eles [se referindo aos gestores
coreanos] incentivam.

Ainda se referindo aos estaleiros de capacidade inovadora avançada, o
entrevistado 9 ressalta a importância das

parcerias com os fornecedores no

desenvolvimento de máquinas e equipamentos, assim como, a vantagem da
proximidade estaleiro-fornecedor, como segue:
Eles fazem tudo: eles fazem de motor principal, eixo, propulsor, gerador... e
tudo está ao redor deles. Então, se você tem um problema na montagem,
você verifica qualquer coisa que não te agrada, em 10 minutos, está o
fabricante para ver com você. Eles tem sociedade em quase tudo.[...] Todos
esses equipamentos principais e mais caros, que dão mais trabalho, eles
tem este tipo de esquema aqui.

Em relação às empresas classificadoras, que são as entidades regulatórias
que garantem a segurança em todo o processo de construção da embarcação, o
entrevistado 11 reforçou a importância do vistoriador estar dentro do estaleiro:
“Classificadora e certificadora tem que estar com o escritório dentro do estaleiro, do
lado do pessoal de engenharia.” Esta proximidade facilita a integração da sociedade
classificadora com o estaleiro desde a fase do projeto da embarcação até a sua
entrega.
O entrevistado 9 explicou que, no estaleiro de capacidade inovadora
avançada, as vistorias são realizadas de forma inovadora, e em momentos
estratégicos da construção a fim de se otimizar tal atividade.
Eles fazem acordos com classificadores de como mostrar estes blocos na
inspeção, porque eles são grandes. Quando um bloco muito grande ele está
deitado em uma posição, ele chama o vistoriador e as pessoas interessadas
para fazer a inspeção. Então você faz, até aonde você consegue ir. Isso
facilita porque você não monta andaime, você só anda num nível.
(Entrevistado 9)

O entrevistado 11 fez uma relação dos fornecedores, centros de pesquisas e
estaleiros que se encontram no nível inovador avançado, como segue:

83

E o fornecedor ideal é aquele que tem um bom relacionamento com as
classificadoras e as certificadoras. E tudo o que ele vai fazer, ele faz desde
o começo e é acompanhado por uma certificadora e por uma classificadora
[...] Deve ser uma empresa de base tecnológica - é bom ele estar abrigado
também, acompanhado com um centro de tecnologia. Para que? Para fazer
os ensaios, para fazer os testes, para prototipar o que ele estiver
precisando. E ter recursos para desenvolver a inovação que o estaleiro
precisa.

A partir dos resultados obtidos nas entrevistas das métricas 1 (Tabela 3) e 2
(APÊNDICE C) - função tecnológica máquinas e equipamentos, foram realizadas
algumas alterações, que são descritas a seguir e podem ser observadas na Tabela
4.
- Da métrica 1 para a 2:
i)

no nível 5 foi introduzida a parte de navipeças,

ii)

a automatização e robotização foram associados aos processos da
construção, no nível 5.

- Da métrica 2 para a 3:
iii)

nos níveis 2, 3 e 4 os processos de automatização e robotização foram
incluídos;

iv)

para todos os níveis foram acrescentados os processos de classificação e
certificação;

v)

foi incluído o tipo de manutenção realizada pelos estaleiros em todos os
níveis;

vi)

em todos os níveis, foi descrita a abrangência dos sistemas computacionais e
de controle numérico.

4.1.4 Descrição dos Níveis da métrica de CT

A comparação entre as evidências obtidas por meio do referencial teórico e as
entrevistas realizadas nos ciclos I e II encontram-se consolidadas na Tabela 4, que
é a métrica de CT adequada à indústria naval brasileira, no segmento de
embarcações de apoio offshore.

Nível 5 - Capacidade Inovadora Avançada

Tabela 4 - Métrica 3 – Quadro analítico adequado à indústria naval - embarcações de apoio offshore
PROJETOS
Desenvolvimento do Projeto: setor e qualificação da
equipe; parceiros; desenvolvimento e integração com
demais áreas; TI para desenvolvimento de projetos.
Gestão de Projetos: qualificação e especialização da
equipe de gestão; complexidade; TI para gestão.
Desenvolvimento do Projeto
□ Setor e qualificação equipe: Setor de projeto composto
por pesquisadores e engenheiros (mestres e doutores)
com especialização em projetos. Estrutura interna de
P&D com investimentos elevados.
□ Parceiros: Forte integração com parceiros, centros de
pesquisas e fornecedores com foco no desenvolvimento
de projetos inovadores, como econavios e embarcações
mais eficientes (melhor desempenho; redução consumo
combustível).
Desenvolvimento e Integração com demais áreas:
□ O desenvolvimento do projeto é realizado em
colaboração (centros de pesquisa e fornecedores),
desde a fase conceitual com grande disponibilidade de
banco de dados e alta capacidade de inovação.
Normalmente, os projetos são comercializados para
outros estaleiros.
□ Forte integração entre projeto, planejamento e
construção.
Apresenta flexibilidade para customização do projeto.
□ TI para desenvolvimento de projetos: Uso e
desenvolvimento de ferramentas de TI para dar suporte
à área de desenvolvimentos de projetos. Ferramentas
de tecnologia 4D e 3D e sistemas de softwares
integrados CAE; CAD; PLM e EPC, permitindo a
simulação e visualização do projeto.
Gestão de Projetos
□ Qualificação e especialização da equipe de gestão:
Equipe de gestão de projetos com certificação PMI e
referência em implementação das best practices do
mercado - PMBOK -PMI.
□ Complexidade: Capacidade de gestão de projetos de
alta complexidade.
□ TI para gestão: Uso intensivo de métricas para
avaliação da performance do projeto, através do
software de gerenciamento Primavera.

ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
Setor; layout; estrutura principal; organização da produção;
qualidade; sistema de informação gerencial; estoque; equipe de
gestão da produção; mão de obra (MO).

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Soluções para a construção naval e Navipeças:
desenvolvimento; fornecedores; manutenção; classificação
e certificação; nível tecnológico (automatização e
robotização); sistemas.

□ Setor bem estruturado de engenharia de processos da produção
com foco em inovação e nível elevado de sincronismo da produção.
□ Layout novo com grandes áreas cobertas. Layout inovador voltado
para a eficiência com base em engenharia e P&D. Foco em
princípios de sustentabilidade - processos ecoeficientes.
□ Estrutura principal: diversas estruturas de construção no plano
horizontal - land levels (berços de construção) ou diques, permitindo
a construção de várias embarcações simultaneamente. É possível a
construção de mais de um navio por dique. Uso intensivo de
plataformas telescópicas para trabalhos em altura (eliminação de
andaimes).
□ Organização voltada para produto com base em tecnologia de
grupo (TG). Fluxo eficiente, ou seja, com o máximo de continuidade
(predominância de linhas de produção) e mínimo transporte interno
e armazenamento de materiais. Controle dimensional aplicado à
montagem e edificação dos blocos. Acabamento avançado na
submontagem - uso megablocos 100% pronto (tubo, cabo elétrico e
equipamentos). Lean manufacturing em toda cadeia de valor.
□ Qualidade: gestão estratégica da qualidade - inovação e
aprimoramento contínuo dos processos com foco na qualidade
(pranchetas controles). Uso intensivo de indicadores de qualidade.
Setor específico de SSMA.
□ Sistema de informação gerencial em todo o processo. Integração
plena de todos os sistemas (operacional e corporativo), de fácil e
rápido acesso em tempo real com relatórios para análise e gestão
adequada (software ERP e MRP). Modelos de simulação para
apoiar métodos construtivos.
□ SCM estratégica e integrada, com técnicas avançadas de controle
rastreamento e gerenciamento.
□ Equipe de gestão: número ampliado de engenheiros (mestres e
doutores) ;alinhado às estratégias organizacionais. Eficiência no
desenvolvimento e implantação de inovações na gestão.
□ MO: capacidade de operar sistemas de produção automatizados e
robotizados; caráter multifuncional maduro; possui centros de
treinamento interno com programas estruturados e nível elevado de
investimento em capacitação.

□ Desenvolvimento: Projeta, codesenvolve e inova através
de parcerias com fornecedores e centros de pesquisa que
tem atividades de P&D. Apresenta soluções com base na
engenharia e conhecimento.
□ Fornecedores (construção e navipeças): capacitados com
participação ativa desde a fase de concepção do projeto e
nos processos de construção da embarcação e instalação
de seus componentes (navipeças). Localização próxima ou
dentro do estaleiro.
□ Classificação do navio (IACS) e certificação das
navipeças desde o projeto e em toda a construção. Vistoria
de forma inovadora e planejada - momentos estratégicos a
fim de otimizar a construção. Vistoriador dentro do estaleiro
(residente).
□ Manutenção de máquinas e equipamentos (construção):
estratégica com foco preventivo. Técnicas de manutenção
desenvolvidas com os fornecedores.
□ Alto nível tecnológico em todas as máquinas e
equipamentos com linhas dos processos automatizadas e
integradas.
- automatização no:
armazenamento da chapa (codificação) e tratamento do
aço,
corte e marcação, conformação, submontagem, painéis e
perfis, montagem, tubulação.
- Robotização para:
tratamento do aço (jateamento e pintura),
corte e marcação da chapa (tecnologia laser)
soldagem de chapas (painéis) e perfis,
soldagem de blocos
corte e solda dos tubos.
pintura em cabine climatizada.
□ Sistemas computacionais de localização e programação
on-line (armazenamento e tratamento do aço).
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Nível 3 - Capacidade Inovadora Básica

Nível 4 - Capacidade Inovadora Intermediária
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Desenvolvimento do Projeto
□ Setor e qualificação equipe: Setor de projeto composto
por engenheiros com especialização em projetos.
□ Parceiros: Boa integração com parceiros - centros de
pesquisas e fornecedores.
Desenvolvimento e Integração com demais áreas:
□ Desenvolvimento de projetos desde a fase conceitual;
boa disponibilidade banco de dados. Projeto adequado à
realidade construtiva do estaleiro e fornecedores.
□ Média integração projeto, planejamento e construção.
□ TI para desenvolvimento de projetos: Uso de
ferramentas de TI para dar suporte à área de
desenvolvimentos de projetos. Ferramentas de
tecnologia 3D e softwares CAE; CAD; EPP: permitindo a
visualização do projeto.
Gestão de Projetos
□ Qualificação e especialização da equipe de gestão:
Equipe de gestão de projetos compostas por
engenheiros com especialização em projetos seguindo
as recomendações do PMBOK-PMI.
□ Complexidade: Capacidade gestão projetos complexos
□ TI para gestão: Uso de métricas para avaliação e
acompanhamento do projeto, através do software de
gerenciamento MS Project.
Desenvolvimento do Projeto
□ Setor e qualificação equipe: Pequena equipe de
projeto composta por engenheiros com especialização
em projetos.
□ Parceiros: Pequena integração com parceiros.
Desenvolvimento e Integração com demais áreas:
□ Não desenvolve o projeto - compra o mesmo. Faz
adaptações do projeto com banco de dados limitado.
□ Baixo nível de integração projeto, planejamento e
construção.
□ TI para desenvolvimento de projetos: Ferramentas de
tecnologia 3D e softwares CAE e CAD.
Gestão de Projetos
□ Qualificação e especialização da equipe de gestão:
Equipe de gestão de projetos com especialização em
gestão de projetos.
□ Complexidade: Capacidade de gestão de projetos de
média complexidade.
□ TI para gestão: Uso de algumas métricas para
avaliação e acompanhamento da performance do
projeto, através do software de gerenciamento MS
Project.

□ Setor de engenharia de processos de produção com o foco no
aprimoramento contínuo de processos produtivos e sincronismo da
produção.
□ Layout totalmente reprojetado com áreas cobertas. Busca de
desenvolvimento de processos ecoeficientes.
□ Estrutura principal: construção no plano horizontal - um ou mais
diques. Uso de algumas plataformas telescópicas (redução do uso
de andaimes).
□ Organização voltada para produto com fluxo racional e eficiente
(linhas de produção em alguns processos) de modo a minimizar o
transporte interno e armazenagem. Acabamento avançado na
montagem. Foco em grandes blocos.
□ Qualidade: Estudos sistemáticos com foco no aprimoramento
contínuo dos processos com foco na qualidade. Uso de indicadores.
□ Sistema de informação gerencial com bom nível de integração e
disponibilidade de relatórios gerenciais (software ERP).
□ Controle de estoque e gestão de suprimentos altamente integrada
com PCP
□ Equipe de gestão: compostas por engenheiros com especialização
e dedicados a melhoria dos processos de produção
□ MO: capacidade de operar sistemas de produção automatizados e
robotizados; introdução de caráter multifuncional com médio
investimento em treinamento off the job e incentivos à realização de
cursos.
□ Pequeno setor de engenharia de processos de produção com foco
no desenvolvimento de recursos e PCP.
□ Layout parcialmente reprojetado (apenas algumas áreas).
□ Estrutura principal: construção no plano horizontal - dique seco ou
carreira lateral. Uso predominante de andaimes, apesar de possuir
plataforma telescópica.
□ Organização voltada para processos com estações fixas de
trabalho bem definidas. Oficinas adequadas ao fluxo, normalmente
unidirecional, direto e contínuo. Construção em blocos. Acabamento
na edificação.
□ Qualidade: Adaptações frequentes dos processos para melhoria da
qualidade. Uso incipiente de indicadores de qualidade.
□ Sistema de informação gerencial com baixo nível de integração e
com disponibilidade de informação e alguns relatórios gerenciais.
□ Controle de estoque e gestão de suprimentos com média
integração com PCP.
□ Equipe de gestão: composta por engenheiros e supervisores com
treinamento gerencial.
□ MO: capacidade de operar sistemas de produção automatizados;
caráter unifuncional com treinamento off the job e com baixo
investimento.

□ Desenvolvimento: codesenvolve através de parcerias
com fornecedores e centros de pesquisa que tem
atividades de P&D com foco no aprimoramento sistemático
de máquinas e equipamentos.
□ Fornecedores (construção e navipeças): capacitados
com participação ativa nos processos de construção naval.
Localização próxima ao estaleiro.
□ Classificação do navio (IACS) e certificação das
navipeças. Vistoria ocorre de acordo com o planejado,
promovendo a otimização da construção. Vistoriador
dentro do estaleiro (residente).
□ Manutenção de máquinas e equipamentos (construção):
programada com base na produção.
□ Bom nível tecnológico em grande parte das máquinas e
equipamentos com linhas dos processos automatizadas,
porém nem todas integradas.
- automatização no: tratamento do aço, corte e marcação
(oxi-corte e plasma), conformação, painéis e perfis,
tubulação e pintura.
- Robotização para: soldagem de blocos
□ Sistemas: Controle numérico para corte e marcação,
conformação e dobramento das chapas e perfis, tubulação.
□ Desenvolvimento: desenvolve adaptações secundárias
nas máquinas e equipamentos em parceria com
fornecedores para ajustá-los às condições da produção.
□ Fornecedores (construção e navipeças): capacitados
apenas para adaptações, com participação passiva nos
processos de construção naval. Localização próxima do
estaleiro.
□ Classificação do navio (IACS) e certificação das
navipeças. Vistoria muitas vezes não ocorre no momento
planejado. Vistoriador dentro do estaleiro (residente).
□ Manutenção de máquinas e equipamentos (construção):
rotineira em todas as máquinas e equipamentos.
□ Nível tecnológico médio, presente em algumas máquinas
e equipamentos
- automatização:
parcial no tratamento do aço,
parcial para painéis e perfis.
tubulação
□ Sistemas: controle numérico para corte e marcação.
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□ Não existe setor de engenharia de processos de produção.
□ Layout não reprojetado.
□ Estrutura principal: construção no plano inclinado - carreira
longitudinal (uma ou mais), dificultando a construção devido ao plano
inclinado e aumentando o tempo de lançamento.
□ Organização voltada para processos com alguns setores
especializados sem foco no fluxo. Pré-montagem próxima da
carreira. Construção de bloco incipiente. Acabamento após o
lançamento.
□ Qualidade: Pequenas adaptações dos processos para melhoria da
qualidade. Técnicas de controle de qualidade incipientes.
□ Sistema de informação gerencial não integrado com uso em
algumas áreas.
□ Ferramentas básicas para controle de estoque e gestão de
suprimentos.
□ Equipe de gestão: baixo número de engenheiros e supervisores.
□ MO: unifuncional com programa básico de treinamento on the job.

□ Desenvolvimento: Engenharia reversa de máquinas e
equipamentos em parceria com fornecedores.
□ Fornecedores (construção e navipeças): capacitação
básica. Não participam do processo de construção. Não
estão localizados próximos ao estaleiro. Dependência de
fornecedores para especificação e implementação de
máquinas e equipamentos.
□ Classificação do navio (IACS) e certificação das
navipeças. Vistoria com algum planejamento.
□ Manutenção de máquinas e equipamentos (construção):
básica. Manutenção rotineira em apenas algumas
máquinas e equipamentos.
□ Baixo nível tecnológico em todas as máquinas e
equipamentos. Predominância de atividades manuais.
- automatização parcial para solda.
□ Sistemas: não apresenta. Uso apenas de gabaritos.

Desenvolvimento do Projeto
□ Setor e qualificação equipe: Não há setor de projetos e
nem profissionais dedicados ao desenvolvimento de
projetos.
□ Parceiros: não apresenta.
Desenvolvimento e Integração com demais áreas:
□ Projeto comprado ou fornecido pelo cliente.
□ Não há integração projeto, planejamento e construção.
□ TI para desenvolvimento de projetos: Não utiliza
softwares de apoio.
Gestão de Projetos
□ Qualificação e especialização da equipe de gestão:
Não possui equipe de gestão de projetos e nem
profissionais especializados.
□ Complexidade: Supervisão de projetos simples.
□ TI para gestão: Não utiliza softwares de apoio. Gestão
de projetos realizada informalmente.

□ Não existe setor de engenharia de processos de produção.
□ Layout sem planejamento prévio.
□ Estrutura principal:construção no plano inclinado - apenas uma
carreira longitudinal. Capacidade de construção limitada pelo tempo
de permanência do navio na carreira.
□ Organização voltada para processo com fluxo deficiente e eventual
contra-fluxo. Pré-montagem longe da carreira. Acabamento após o
lançamento.
□ Qualidade: controle de qualidade rotineira para manter os padrões
vigentes. Não apresenta indicadores padronizados.
□ Computadores em algumas rotinas e ausência de informações
gerenciais consistentes.
□ Controle de estoque manual.
□ Equipe de gestão: baixo número de engenheiros.
□ MO: unifuncional e inexistência de treinamento.

□ Desenvolvimento: não apresenta ações de
desenvolvimento.
□ Fornecedores (construção e navipeças): capacitação
básica. Não estão localizados próximos ao estaleiro. Alta
dependência de fornecedores para especificação e
implementação de máquinas e equipamentos.
□ Classificação do navio (IACS) e certificação das
navipeças sem planejamento.
□ Manutenção de máquinas e equipamentos (construção):
básica. Não apresenta manutenção rotineira, mas apenas
corretiva.
□ Grande predominância de atividades manuais
□ Sistemas: não apresenta.

Nível 1 - Capacidade de Produção Básica

Nível 2 - Capacidade de Produção Avançada
Intermediária

Desenvolvimento do Projeto
□ Setor e qualificação equipe: Não apresenta setor
específico de engenharia de projetos, e sim alguns
engenheiros com noções básicas de projetos.
□ Parceiros: não apresenta.
Desenvolvimento e Integração com demais áreas:
□ Projeto comprado ou fornecido pelo cliente.
□ Praticamente não há integração projeto, planejamento
e construção.
□ TI para desenvolvimento de projetos: Ferramentas de
tecnologia 2D e softwares CAE e CAD.
Gestão de Projetos
□ Qualificação e especialização da equipe de gestão:
Não possui equipe de gestão de projetos. Apenas alguns
engenheiros com noções básicas de projeto.
□ Complexidade: Capacidade de gestão de projetos de
baixa complexidade.
□ TI para gestão: Não utiliza softwares de apoio. Utiliza
planilhas de acompanhamento.

Fonte: Elaboração do autor
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A seguir será explicado o funcionamento da métrica final, ressaltando a
interdependência entre as funções tecnológicas de um mesmo nível de CT.
Inicialmente, foram descritas as capacidades inovadoras, ou seja, aquelas
capazes de alterar, criar e gerir novas tecnologias e processos - níveis 5, 4 e 3. Em
seguida, foram descritas, as capacidades para usar e operar tecnologias e sistemas
produtivos existentes - níveis 2 e 1 (BELL e PAVITT,1993, 1995; FIGUEIREDO,
2005, 2009; LALL, 1992).

4.1.4.1 Capacidade Inovadora Avançada - Nível 5

Função Tecnológica Projetos: Corresponde ao nível de competência de estaleiros
que atingiram o estado da arte em projetos. Apresentam uma grande equipe de
pesquisadores e engenheiros com experiência no desenvolvimento de projetos.
Requer atividades de P&D para o desenvolvimento de projetos inovadores e
softwares integrados com tecnologia 3D e 4D (projetos virtuais). O projeto é
realizado desde a fase conceitual, com grande disponibilidade de dados, em
parceria com os fornecedores e centros de pesquisa e com grande integração com o
planejamento e a produção. A equipe de gestão de projetos é extremamente
qualificada, com certificação PMI e habilidades para gerir projetos de alta
complexidade. Faz uso do software Primavera ou similares para o acompanhamento
da performance do projeto.

Função Tecnológica Organização da Produção: Neste estágio os estaleiros
apresentam competências para realizar a gestão integrada de todas as áreas, com
informações em tempo real (softwares) e um setor bem estruturado e qualificado de
processos de produção. O desenvolvimento de novos processos, normalmente,
requer atividades de P&D. A estrutura principal é a construção no plano horizontal,
com a organização da produção voltada para o produto (TG), e mínima
movimentação de carga. Há um grande sincronismo da produção e otimização
contínua dos recursos, além do foco em processos ecoficientes.

O controle

dimensional das partes fabricadas é exaustivo e pratica-se o acabamento avançado
já na fase da submontagem. A edificação se dá com megablocos completamente
acabados com tubulação, acessórios, equipamentos e pintura. É realizada a gestão
estratégica da qualidade, com aprimoramento contínuo dos processos e uso
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intensivo de indicadores de qualidade. Controle integrado e estratégico da cadeia de
suprimentos, utilizando técnicas avançadas de rastreamento e gerenciamento. Mão
de obra altamente qualificada, com capacidade de operar sistemas automatizados e
robotizados, com caráter multifuncional e extensa carga de treinamento.

Função Tecnológica Máquinas e Equipamentos: Neste nível, o estaleiro adquire
capacitação para desenvolver máquinas e equipamentos, muitas vezes em parcerias
com fornecedores e centros de pesquisa. Os fornecedores participam intensamente
na fase de concepção do projeto e nos processos de construção. Localizam-se
próximo aos estaleiros ou dentro dos mesmos. A interação com as Sociedades
Classificadoras é grande. As vistorias são programadas com antecedência, de forma
estratégica a fim de otimizar a construção. A manutenção é estratégica e preventiva.
São desenvolvidas técnicas de manutenção juntamente com os fornecedores. A
grande maioria das máquinas e equipamentos são automatizadas ou robotizadas,
com elevado nível tecnológico e sistemas de monitoramento on-line.

4.1.4.2 Capacidade Inovadora Intermediária - Nível 4

Função Tecnológica Projetos: Neste nível, com capacidade inovadora intermediária
em projetos, os estaleiros apresentam uma equipe engenheiros experientes com
especialização em projetos. O desenvolvimento do projeto é realizado, normalmente,
em parceria com centros de pesquisa e fornecedores, utilizando grandes bancos de
dados e com boa capacidade de inovação. Os projetos são adequados à capacidade
construtiva do estaleiro e dos fornecedores. Existe média integração entre projeto,
planejamento e produção.
Os estaleiros que estão neste nível utilizam ferramentas de TI para dar suporte à
área de desenvolvimento de projetos, como softwares com tecnologia 3D, além de
sistemas integrados CAE, CAD, e EPP, permitindo a visualização do projeto.
Apresentam equipe de gestão de projetos qualificada e especializada, seguindo as
recomendações do PMBOK-PMI, com habilidades para gerir projetos complexos.
Utiliza métricas para avaliação e acompanhamento do projeto, através do software
de gerenciamento MS Project.
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Função Tecnológica Organização da Produção: Os estaleiros com capacidade
inovadora intermediária apresentam um setor de engenharia de processos de
produção com o foco no aprimoramento contínuo dos processos produtivos e
sincronismo da produção. O layout foi totalmente reprojetado, com áreas cobertas a
fim de otimizar a produção, buscando o desenvolvimento de processos
ecoeficientes. A construção se dá no plano horizontal, a organização é voltada para
o produto com fluxo racional e eficiente, de modo a minimizar o transporte interno e
a armazenagem. Pratica-se o acabamento avançado na fase da montagem. A
edificação se dá com grandes blocos. São realizados estudos sistemáticos visando o
aprimoramento contínuo nos processos a fim de melhorar a qualidade. O uso de
indicadores é intensivo. O sistema de informação gerencial apresenta bom nível de
integração e disponibilidade de relatórios gerenciais. Apresentam o controle de
estoque e gestão de suprimentos altamente integrados com o PCP. Mão de obra
qualificada, com capacidade de operar sistemas automatizados e robotizados.
Introdução do caráter multifuncional, com médio investimento em treinamento off the
job e incentivos a realização de cursos. A equipe de gestão é composta por
engenheiros com especialização, dedicados à melhoria dos processos de produção.

Função Tecnológica Máquinas e Equipamentos: Neste nível, a empresa adquire
capacitação para codesenvolver máquinas e equipamentos através de parcerias
com fornecedores e centros de pesquisa. Os fornecedores são capacitados e têm
participação ativa nos processos de construção naval. Localizam-se próximo aos
estaleiros. Ocorre boa interação com as Sociedades Classificadoras. As vistorias
ocorrem de acordo com o planejamento, não impactando o processo de construção.
As máquinas e equipamentos apresentam bom nível tecnológico com linhas dos
processos automatizados, porém nem todas integradas. Utilizam sistemas
numéricos para corte e marcação, conformação e dobramento de chapas, perfis e
tubulação. A manutenção de máquinas e equipamentos é programada com base nos
processos de produção.
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4.1.4.3 Capacidade Inovadora Básica - Nível 3

Função Tecnológica Projetos: O estaleiro neste nível apresenta uma pequena
equipe composta por engenheiros com especialização em projetos, com capacidade
para realizar adaptações, utilizando um banco de dados limitado e baixo nível de
integração do projeto, planejamento e construção. Os estaleiros que estão neste
nível utilizam ferramentas com tecnologia 3D e softwares CAE e CAD. Apresenta
equipe

de

gestão

de

projetos

qualificada

e

especializada,

seguindo

as

recomendações do PMBOK-PMI, com habilidade para gerir projetos média
complexidade. Utiliza algumas métricas para avaliação da performance e
acompanhamento do projeto, através do software de gerenciamento MS Project.

Função Tecnológica Organização da Produção: Neste estágio, o estaleiro apresenta
pequeno setor de engenharia de processos de produção com capacidade para
desenvolver recursos e PCP. O layout foi parcialmente reprojetado, e a construção
se dá no plano horizontal, através de dique seco ou carreira lateral. Utilização
predominante de andaimes, apesar de possuir equipamentos mais modernos. A
organização é voltada para os processos, ou seja, as operações são agrupadas de
acordo com o tipo de processo em oficinas de trabalho fixas e bem definidas (jobshops). Apresentam oficinas adequadas ao fluxo, normalmente unidirecional, direto
e contínuo. O acabamento é realizado na edificação e a construção é realizada em
blocos. Apresenta competências para realizar adaptações frequentes dos processos
para melhoria da qualidade. O uso de indicadores é incipiente e apresenta sistema
de informação gerencial com baixo nível de integração e disponibilidade de
informação. Apresentam o controle de estoque e gestão de suprimentos com média
integração com o PCP. Mão de obra capacitada a operar sistemas de produção
automatizados. Apresentam caráter uni funcional com treinamento off the job e com
baixo investimento. A equipe de gestão é composta por engenheiros e supervisores
com treinamento gerencial.

Função Tecnológica Máquinas e Equipamentos: Os estaleiros com capacidade
inovadora básica desenvolvem adaptações secundárias nas máquinas e os
equipamentos através de parcerias com fornecedores para ajustá-los às condições
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de produção. Os fornecedores são capacitados apenas para adaptações, com
participação passiva nos processos de construção naval. Localizam-se próximo aos
estaleiros. O nível de interação com as Sociedades Classificadoras é regular e as
vistorias muitas vezes não ocorrem no momento planejado. Manutenção rotineira de
máquinas e equipamentos. As máquinas e equipamentos apresentam nível
tecnológico médio. Utilizam sistemas numéricos para corte e marcação.

4.1.4.4 Capacidade de Produção Avançada - Nível 2

Função Tecnológica Projetos: Neste nível, não apresentam setor específico de
engenharia de projetos, e sim alguns engenheiros a fim de realizar atividades
básicas. O desenvolvimento do projeto é realizado fora do estaleiro e o projeto é
comprado pelo estaleiro ou fornecido pelo cliente. Praticamente não há integração
do projeto, planejamento e produção nem há a formação de parcerias. Utilizam
ferramentas com tecnologia 2D e utilizam softwares CAE e CAD. Capacidade de
gerir projetos de baixa complexidade e, normalmente não utilizam softwares
específicos, apenas planilhas de acompanhamento.

Função Tecnológica Organização da Produção: Não apresentam setor de
engenharia de processos de produção. O layout não é reprojetado e a construção se
dá no plano inclinado – carreira longitudinal (uma ou mais), dificultando a construção
devido à inclinação e aumentando o tempo de lançamento. A organização é voltada
para os processos, com alguns setores especializados, sem foco no fluxo. É
realizada a pré-montagem próximo a carreira e a montagem com pequenos blocos.
O acabamento é realizado após o lançamento. São realizadas pequenas adaptações
dos processos para melhoria da qualidade. São utilizadas técnicas de controle de
qualidade incipientes. Apresentam sistema de informação gerencial não integrado,
com uso em algumas áreas. São utilizadas ferramentas básicas para controle de
estoque e gestão de suprimentos. Mão de obra com caráter unifuncional, com
programa básico de treinamento on the job. A equipe de gestão apresenta baixo
número de engenheiros e supervisores.

Função Tecnológica Máquinas e Equipamentos: Neste nível o estaleiro adquire
capacidade para realizar a engenharia reversa de máquinas e equipamentos em
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parcerias com os fornecedores. Os fornecedores não participam do processo de
construção e, normalmente não estão localizados próximos aos estaleiros. Baixa
interação com as Sociedades Classificadoras. As vistorias são realizadas com baixo
nível de planejamento. A manutenção das máquinas e equipamentos é básica, ou
seja, manutenção rotineira acontece apenas em algumas máquinas e equipamentos.
As máquinas e equipamentos apresentam nível tecnológico baixo, ocorrendo a
predominância das atividades manuais. Não utilizam sistemas, apenas gabaritos.

4.1.4.5 Capacidade de Produção Básica - Nível 1

Função Tecnológica Projetos: Neste estágio, faz uso de ferramentas convencionais
O desenvolvimento do projeto é realizado fora do estaleiro e o projeto é comprado
pelo estaleiro ou fornecido pelo cliente.

Função Tecnológica Organização da Produção: Neste nível, a construção se dá no
plano inclinado – apenas uma carreira longitudinal. A capacidade de construção é
limitada pelo tempo de permanência do navio na carreira. A organização é voltada
para os processos, com fluxo deficiente e eventual contra-fluxo. A pré-montagem é
realizada longe da carreira. O acabamento é realizado após o lançamento. O
controle de qualidade é rotineiro a fim de manter os padrões vigentes. Não
apresentam indicadores padronizados. São utilizados computadores em algumas
rotinas, porém não apresentam informações gerenciais consistentes. O controle de
estoque é realizado manualmente. Mão de obra com caráter unifuncional e
inexistência de treinamentos. A equipe de gestão apresenta baixo número de
engenheiros.

Função Tecnológica Máquinas e Equipamentos: Não apresentam ações de
desenvolvimento e nem de adaptação. Os fornecedores normalmente não se
localizam próximos aos estaleiros. Ocorre alta dependência dos fornecedores para
especificação e implementação de máquinas e equipamentos. Baixa interação com
as Sociedades Classificadoras. As vistorias são realizadas sem planejamento. A
manutenção

das

máquinas

e

equipamentos

é

apenas

corretiva.

Grande

predominância de atividades manuais. Não utilizam sistemas de informações para
apoiar suas atividades.
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4.2 TESTE PRELIMINAR

4.2.1 Descrição da empresa

O estaleiro Alfa foi adquirido em 2004, por um grupo que já possuía uma
empresa de navegação do setor de apoio marítimo às plataformas de petróleo.
Atualmente, a empresa de navegação possui uma frota de 21 navios dos quais 15
foram construídos pelo estaleiro Alfa. Além da construção de embarcações de apoio
offshore, o estaleiro atua em reparos navais.
O estaleiro Alfa está instalado em uma área de aproximadamente 60.000 m 2
em Niterói, R.J., possui uma carreira de lançamento e um cais de acabamento que
comporta 3 navios em acabamento simultaneamente. A fim de ampliar a capacidade
produtiva do estaleiro, foi construída uma área de expansão, de 50.000 m 2, próxima
ao

estaleiro.

A

expansão

possui equipamentos de

última

geração

para

processamento de aço, montagem de blocos e fabricação de acessórios de aço para
a área naval.
Atualmente, o estaleiro Alfa e sua expansão possuem cerca de mil
colaboradores. Os projetos das embarcações são noruegueses e de última geração
com propulsão diesel elétrica. O estaleiro constrói, em média, dois navios por ano,
do tipo PSV.

4.2.2 Resultados Teste Preliminar

Nesta Subseção são apresentados os resultados consolidados obtidos na
aplicação da métrica 3 (Tabela 4) ao estaleiro.

4.2.2.1 Função Tecnológica Projetos
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Tabela 5 – Resultado da aplicação ao estaleiro - Função Tecnológica Projetos
ATRIBUTOS
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:
SETOR E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE
PARCEIROS
DESENVOLVIMENTO
INTEGRAÇÃO
TI PARA DESENVOLVIMENTO DO
PROJETO
GESTÃO DE PROJETOS:
QUALIFICAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO
DA EQUIPE DE GESTÃO
COMPLEXIDADE
TI PARA GESTÃO

Entrevista
13

Entrevista
14

Entrevista
15

MODA

P1
P2

3
3

3
2

3
3

3
3

P3
P4

3
4

2
4

3
4

3
4

P5

3

3

3

3

P6

2

2

2

2

P7
P8

3
4

3
4

3
3

3
4

Fonte: Elaboração do autor

Em relação à função tecnológica projetos, conforme Tabela 5, dos oito
atributos avaliados, cinco foram classificados como nível 3, dois no nível 4 e um no
2. Sendo assim, de acordo com a percepção dos entrevistados, no que se refere à
função projetos, o estaleiro apresentou uma predominância no nível 3, ou seja,
capacidades inovadoras básicas. Neste nível, a empresa compra o projeto - no caso
do estaleiro Alfa são noruegueses - e faz a adequação à sua realidade construtiva.
Este fato foi relatado pelo entrevistado 13.
A gente passa as informações para o projetista com relação à adequação
do projeto da nossa capacidade de construção, ou seja, qual é o tamanho
de chapa que a gente consegue usar, das limitações das máquinas para
cortar, para dobrar. Qual é o tamanho máximo de bloco que a gente
consegue pegar no guindaste. Qual é o tamanho máximo que a gente
consegue transportar. [...] A gente tem um departamento de engenharia que
é quem vai fazer essa adequação do projeto de engenharia.

Um aspecto positivo, classificado como nível 4, diz respeito aos atributos
‘integração do projeto, planejamento e construção’ e ‘TI para gestão’.
O PERT é uma curva de avanço físico, onde a gente tem semanalmente,
todas as atividades que tem que ser desenvolvidas. Então, segundo esse
programa de construção, os programadores lá do PCP, programam a
equipe, eles fazem uma verificação se aquele material está disponível e aí
programam a equipe para desenvolver certas atividades, na semana
seguinte. Isso tudo é acompanhado pelo programa de PERT. (Entrevistado
13)
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Porque a gente, na hora de discutir o projeto e de pensar nas soluções a
gente está olhando, já está fazendo uma parte do planejamento pensando
em como vai executar. Então, isso a gente tem [...]. A TI é bem sofisticada.
Tem muita ferramenta de acompanhamento no Project que é usada nesse
caso. (Entrevistado 14)

O atributo ‘qualificação e especialização da equipe de gestão’, foi classificado
em um nível inferior, ou seja, para este atributo, o estaleiro Alfa apresenta
capacidades básicas. Os três entrevistados explicaram que houve uma tentativa de
formação de uma equipe de gestão de projeto no estaleiro Alfa, mas a mesma não
evoluiu devido ao baixo volume de construção de navios.

4.2.2.2 Função Tecnológica Organização da Produção

Tabela 6 - Resultado da aplicação ao estaleiro - Função Tecnológica Organização da
Produção
ATRIBUTOS
SETOR DE ENGENHARIA
LAYOUT
ESTRUTURA PRINCIPAL
ORGANIZAÇÃO
QUALIDADE
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
GERENCIAL
CONTROLE DE ESTOQUE
EQUIPE DE GESTÃO
MÃO DE OBRA

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

Entrevista
13
3
3
2
3
2

Entrevista
14
3
3
1
3
1

Entrevista
15
3
3
2
3
2

MODA

2

4

2

2

3
3

4
2

3
3

3
3

3

2

2

2

3
3
2
3
2

Fonte: Elaboração do autor

No que concerne à função tecnológica organização da produção, conforme
Tabela 6, pode-se constatar um equilíbrio entre os níveis 3 e 2 - dos nove atributos
avaliados, cinco foram classificados como nível 3 e quatro como nível 2. Sendo
assim, na percepção dos entrevistados, os atributos ‘setor de engenharia’, ‘layout’,
‘organização da produção’, ‘controle de estoque’ e ‘equipe de gestão’ encontram-se
em um estágio inovador básico.
Em relação ao ‘setor de engenharia’, verificou-se o acúmulo de competências
para a adequação da produção, conforme relatos dos entrevistados: “Essa parte de
engenharia de processo eu considero que está mais para o 3 também, porque a
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gente tem um grupo focado no aprimoramento contínuo de processo.” (Entrevistado
15); “E ele [se referindo ao setor de engenharia] é que é o responsável por essa
adequação do projeto, da nossa capacidade de produção e alteração eventual aí,
em função de uma melhor solução aí de construção.” (Entrevistado 13)
Os três entrevistados relataram ter um ‘layout’ parcialmente reprojetado, onde
algumas áreas foram adaptadas, com a organização da produção voltada para
processos, o que também caracteriza o acúmulo de competências inovadoras
básicas.
Os atributos ‘estrutura principal’, ‘qualidade’, ‘sistema de informação gerencial’
e ‘mão de obra’, na percepção dos entrevistados, encontram-se em um estágio de
capacidade de produção avançada.
Em relação ao atributo ‘estrutura principal’, os três respondentes comentaram
a dificuldade construtiva devido ao plano inclinado, refletindo uma capacidade de
produção avançado (nível 2). O entrevistado 14 citou ainda ser um fator limitante
devido ao tempo de permanência do navio na carreira longitudinal.
No tocante ao atributo ‘qualidade’ foi relatada a falta de indicadores, como
segue:
A gente não tem índices de qualidade. Os índices que a gente tem são os
índices de produtividade. De qualidade, não. Eu não tenho nenhum índice
que compara se o navio 10 teve mais qualidade do que o navio 11. Eu não
tenho esse parâmetro para te dizer. E nem por processos. (Entrevistado 13)

Em relação à mão de obra, foi citada a falta de treinamentos tanto para a
equipe de gestão como para os operários. Outro fator relatado pelo entrevistado 13
foi o baixo número de engenheiros: “Eu diria que o número de engenheiros é baixo,
em relação ao número total de funcionários do estaleiro.”
4.2.2.3 Função Tecnológica Máquinas e Equipamentos
Tabela 7 - Resultado da aplicação ao estaleiro - Função Tecnológica Máquinas e
Equipamentos
ATRIBUTOS
DESENVOLVIMENTO
FORNECEDORES
CLASSIFICAÇÃO DO NAVIO
MANUTENÇÃO
NÍVEL TECNOLÓGICO
SISTEMAS
Fonte: Elaboração do autor

M1
M2
M3
M4
M5
M6

Entrevista
13
2
2
3
3
3
3

Entrevista
14
3
3
3
4
3
3

Entrevista
15
3
3
3
4
3
3

MODA
3
3
3
4
3
3
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Em relação à função máquinas e equipamentos, conforme Tabela 7, observase que, dos seis atributos avaliados, cinco se encontram no nível 3 e um no nível 4.
Desta forma, na percepção dos entrevistados, há predominância do nível 3, ou seja,
neste estágio a empresa já acumulou capacidades inovadoras básicas e é capaz de
realizar algumas adaptações no que se refere à máquinas e equipamentos.
Em relação à manutenção, dois entrevistados classificaram o estaleiro como
nível 4, uma vez que este atua de forma planejada e preventiva, como pode ser visto
no relato a seguir:
A gente tem até algumas manutenções de forma preventiva. Acho que a
nossa tendência é mais para preventiva mesmo. É preventiva. É
programada. Por exemplo, a gente para o estaleiro no final do ano para
fazer manutenção, essa é uma das principais razões. Quer dizer, você
perde produção para fazer manutenção. Então, isso é prevenção.
(Entrevistado 14)

A Tabela 8 representa a MODA das Tabelas 4, 5 e 6 ‘plotadas’, onde pode-se
observar que, de uma forma geral, o estaleiro Alfa encontra-se predominantemente
no nível 3, ou seja, capacidade inovadora básica.

98

Tabela 8 - Resultados teste preliminar estaleiro

Capacidade de
Produção Básica

Capacidade de
Produção Avançada

Capacidade Inovadora
Básica

Capacidade Inovadora
Intermediária

Capacidade Inovadora
Avançada

Projetos

5

4

3

2

1

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Organização da
Produção
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

Máquinas e
Equipamentos
M1
M2
M3
M4
M5
M6

M1
M2
M3
M4
M5
M6

M1
M2
M3
M4
M5
M6

M1
M2
M3
M4
M5
M6

M1
M2
M3
M4
M5
M6

Fonte: Elaboração do autor

Em relação à percepção dos entrevistados, no que se refere ao estaleiro estar
posicionado como inovador básico (nível 3), oscilando algumas vezes para o nível
inferior e poucas vezes para o nível superior, foram obtidos os seguintes
comentários:
Eu acho que faz sentido. A gente está em um nível intermediário. Está mais
para um nível intermediário e hoje, quase tudo, caiu aí, pelo nível 3 e
algumas coisas indo para o 4 e outras voltando para o 2. Então, faz sentido.
Se você falar do estaleiro coreano, do norueguês; ainda tem um passo
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enorme para chegar lá, mas me parece bem razoável o que está aqui.
(Entrevistado 15)
Eu acho que faz sentido sim. Eu acho que a gente está aí entre um nível
operacional e inovador básico. Eu acho que essa classificação aqui ela
retrata bem, hoje, a nossa realidade no estaleiro e sem dúvida a gente
reconhece que nesses níveis mais avançados é o que a gente vê e ouve
aquilo dos estaleiros estrangeiros mais modernos. Mas sem dúvida, a gente
está num nível inferior. (Entrevistado 13)

100

CAPÍTULO V - ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo tem como objetivo analisar e discutir as correlações entre as
evidências empíricas apresentadas no Capítulo IV com o referencial teórico utilizado
para este trabalho.

5.1 ADEQUAÇÃO DA MÉTRICA

A pesquisa empírica trouxe evidências da relevância de fatores ressaltados
no referencial teórico no que concerne à indústria naval e CT. A partir do Quadro 9,
pôde-se perceber indícios de aderência da métrica de CT à construção de
embarcações apoio offshore, quando são apresentados os temas abordados pelos
entrevistados que se mostraram alinhados ao referencial teórico desta dissertação.
Quadro 9 - Características indústria naval
TEMA

Autores

Relevância da integração entre o projeto da embarcação e os

COPPE (2007);

métodos construtivos.

Souza, (2009)

Tamanho dos blocos - quanto maiores os blocos, menor o

Won (2010);

tempo de edificação e melhor a produtividade.

Kubota e Turchi (2009)

Relevância da capacidade de transporte para o aumento da

COPPE (2007)

produtividade.
O atributo qualidade é ressaltado como sendo um, dos cinco

Fadda (2002)

atributos mais importantes para a construção naval.
TG é destacada como capacidade inovadora, sendo um fator

Souza (2009)

relevante para a produtividade.
Acabamento avançado alinhado à proposta de inovação.

Coutinho, Sabbatini e
Ruas (2006)

Estrutura de edificação e sua relevância para a capacidade

COPPE, (2007);

produtiva do estaleiro

Souza, (2009);
Stupello et al. (2008)

Fonte: Elaboração do autor

Durante o processo das entrevistas foi possível coletar ainda evidências de
que a métrica de CT contribui na percepção dos desafios da estratégia tecnológica
como um processo de aprendizagem tecnológica.

101

Você pode estar olhando aqui; se posicionar: eu estou aqui, e o que é que
eu preciso para subir de nível; o que é que eu preciso desenvolver. Então,
eu acho que é um mapa legal para olhar e se achar aqui dentro e ver qual é
o próximo passo em cada coisa que ele precisa para desenvolver.[...] Eu
achei a ideia muito boa. De uma forma que aqui, posiciona todo mundo.
Cada um pode se achar aqui dentro onde estiver. E aí, vai servir como um
guia para evoluir. (Entrevistado 7)
Eu acho que a gente pode, a partir dessa classificação aqui, fazer um
estudo aqui e colocar alguns objetivos aqui de desenvolvimento.
(Entrevistado 13)
[...] eu acho que como meta, muitas destas coisas aqui, tem que ser
buscadas. Eu posso olhar item a item para ver aqui, porque, algumas você
pode olhar e falar: ah, aqui não vale a pena investir para chegar lá, porque
não vai gerar tanto benefício assim prá gente. Mas como meta, sim, tem
que ser seguida. (Entrevistado 15)

Estes relatos encontram-se alinhados à proposta de Figueiredo (2009),
quando o autor cita que a CT desempenha um papel fundamental na performance
da empresa e por este motivo, normalmente é associada à estratégia empresarial.
No referencial teórico desta dissertação também foi apresentada a estratégia
adotada pelos países de referência na construção naval para a efetivação de seus
processos de acumulação de CT, além da melhora de sua competitividade. Sendo
assim, a relação estratégia-capacidade tecnológica apresentada no referencial
teórico, foi evidenciada nos relatos das entrevistas.
Os mecanismos de aprendizagem e de transferência tecnológica fazem parte
das estratégias em busca da competitividade na indústria naval e, apesar de não ser
o foco do presente estudo, durante as entrevistas foram obtidos relatos sobre este
tema que podem ser observados no Quadro 10.
Quadro 10 – Mecanismos de aprendizagem e transferência
Relato

Exemplo/Alinhamento

“Então o cara tem que aprender a ler a
informação [...] e a gente tenta estimular o
cara a utilizar cada vez mais isso. Você
elimina a quantidade de desenho. [...] eu
diria que tem que explorar mais o que a
nossa mão de obra é capaz para estar
sempre puxando, para o cara aprender
mais. Tem que investir nisso para elevar o
nível.”(Entrevistado 5)

Exemplo da necessidade de aprendizagem
tecnológica no que tange a integração
projeto-construção.
Apesar
da
disponibilidade dos desenhos em 3D dos
projetos que são comprados da Noruega, os
supervisores da produção não utilizam tal
recurso. É comentado o custo e tempo
gastos para fazer o desenho básico
detalhado em escritórios de projetos,
enquanto essa informação poderia ser
consultada nos próprios monitores dos
computadores, como é feito na Noruega.
- Alinhado à Bell e Pavitt (1993) quando
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“Eu acho que a gente pode criar esse
conhecimento. É importante a gente criar
esse conhecimento aqui. Só que as coisas
não são muito simples. [...] Então, é uma
tentativa de trazer conhecimento para cá.”
(Entrevistado 5)

“A nível de processos, eu consegui trazer o
conceito de linha de painéis até formar o
bloco. Isso daí, foi um ganho muito grande
que a gente teve a evolução e a tecnologia
de não precisar fazer viragem do bloco, foi
utilização de cerâmica, a gente fazia solda
unilateral - a cerâmica já dava o
acabamento do outro lado da solda. [...] um
ganho muito grande que a gente teve foi
com esses robôs, mas para isto tivemos
que treinar toda a nossa mão de obra.”
(Entrevistado 8)
“A dificuldade de treinar os nossos
funcionários para realizar esse serviço é
muito grande, porque a grande maioria dos
sistemas, você instala um produto desses e
normalmente ele é importado. Então, toda a
parte de software é em inglês e as
instruções são em inglês. O operador que
vem dar o treinamento, normalmente ele é
estrangeiro e aí vem dar esse treinamento
em inglês. Então, essa é uma dificuldade
muito grande de você conseguir otimizar ao
máximo esse treinamento. Às vezes, eu
tenho a impressão de que algumas funções
dos equipamentos, elas não são totalmente
aproveitadas.” (Entrevistado 6)
Fonte: Elaboração do autor

citam que não basta incorporar projetos e
máquinas, sendo necessário o capital
intangível.
Exemplo de transferência tecnológica. As
equipes de supervisores de um estaleiro
brasileiro estão participando de um
programa onde passam três semanas na
Noruega a fim de aprenderem a fazer a
leitura da informação em 3D no monitor do
computador, assim como aplicar tal
conhecimento na prática, ou seja,
diretamente na produção.
- Alinhado à proposta de Lall (1992) quando
cita que o processo de transferência exige
necessariamente aprendizado.
Exemplo de transferência tecnológica no
processo de organização da produção.
- Alinhado à proposta de Kim (1998) – fase
de aquisição, onde adquire-se uma
tecnologia madura.

Exemplo de dificuldade no processo de
transferência tecnológica e aprendizagem.
- Alinhada à proposta de Bell e Pavitt (1995)
quando que deve-se importar e adaptar a
tecnologia a sua realidade para acumular
CT de forma significativa.

No Quadro 11, apresenta-se uma análise das vantagens e desvantagens das
métricas da área naval – Favarin (2011), Souza (2009) e COPPE (2007) - e da
métrica de CT que foi adequada à construção de embarcações de apoio offshore.

Quadro 11 - Resumo das características das métricas

FAVARIN (2011)

MÉTRICA

VANTAGENS

DESVANTAGENS

- Métrica estruturada com base em estudo de órgão norte-

- Métrica estruturada com base em estudo de órgão norte-americano (NRSP),

americano consolidado na indústria naval - NRSP;

não sendo totalmente adequada a realidade dos países em desenvolvimento;

- Para àqueles que tem como objetivo uma análise técnica,

- A classificação dos estaleiros segue uma sequência cronológica: década de

mais focada em estruturas físicas.

60; 70; 80; 90 e a partir de 2000.
- Elaborada para a indústria naval de uma forma geral, não apresentando foco
em nenhum segmento específico;
- A métrica aborda apenas os aspectos físicos da produção. Não possibilita
uma visão sistêmica e integrada com as demais áreas da indústria naval

SOUZA (2009)

(projetos e fornecedores).
- Aplica-se a primeira observação da análise de Favarin

- Aplicam-se os três primeiros itens da análise de Favarin (2011);

(2011);

- Os cinco níveis são apresentados de forma descritiva, dificultando a seleção

- Possibilita a visão sistêmica da organização da produção –

do nível em que o estaleiro se encontra. Dessa forma, possibilita apenas uma

associa os processos de produção às suas estruturas físicas;

visão integrada, não sendo possível a análise dissociada dos níveis, levandose em consideração as diferentes características de um mesmo estaleiro;
- Focada em organização da produção, não abordando a área de projetos e
nem de fornecedores.
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COPPE (2007)
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- Base em estaleiros de referência mundial;

- Como a classificação dos níveis é realizada em quatro tabelas diferentes,

- Facilidade de seleção do nível - sequência clara na evolução

dificulta a análise integrada entre as diversas áreas dos estaleiros;

dos níveis e seus respectivos atributos;

- Sua classificação é apresentada do nível 2 ao 5, desconsiderando a

-

Prioriza

aspectos

técnicos

com

elevado

nível

de

existência do nível 1;

detalhamento (tipo de máquinas, estrutura de edificação, entre

- Não aborda fornecedores.

outros);

- Aborda P&D, mas superficialmente.

- Como foi estruturada

com foco na construção de

embarcações de grande porte (graneleiros, petroleiros, entre
outros), é mais específico para este segmento.
- Base nos estudos de CT:

MÉTRICA CT ADEQUADA





considera

as

características

- Pouca ênfase em gestão de pessoas;
idiossincráticas

dos

- Dificuldade em determinar níveis de graduação de alguns atributos – elevado,

países em desenvolvimento;

médio e baixo.

apresenta pesquisas consolidadas em outros setores

- Desvantagem para àqueles que priorizam uma abordagem técnica com foco

industriais brasileiros;

em especificações de máquinas e equipamentos.

considera os mecanismos de aprendizagem;

- Específico para embarcações de apoio offshore, podendo
ser adaptada para outros segmentos de construção de navios;
- Abrange todos os aspectos envolvidos na construção de
embarcações de apoio offshore, desde projeto, fornecedores
até parcerias com centros de pesquisas.
- P&D permeiam todas as funções tecnológicas.
- Permite uma avaliação sistêmica e integrada, ao mesmo
tempo em que possibilita a dissociação dos níveis.

Fonte: Elaboração do autor
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As propostas das métricas de Favarin (2011), Souza (2009) e da COPPE
(2007) apresentam uma abordagem técnica, com enfoque nas estruturas físicas, e
foram desenvolvidas para a indústria naval de uma forma ampla. Estas não tem o
foco na aplicação em países emergentes e não consideram o acúmulo de recursos,
ou seja, a base de conhecimento tecnológico para a realização das atividades de
produção até as atividades de inovação (FIGUEIREDO, 2009).
Além disto, a métrica de CT, objeto de pesquisa do presente trabalho, permite
uma análise da trajetória de CT, ou seja, como as firmas acumulam suas
capacidades ao longo dos anos. A base para acumulação das CT são os
mecanismos de aprendizagem, diferente das avaliações apresentadas com base no
NSRP, onde os níveis são associados à evolução histórica da indústria naval.
Sob a ótica histórica, sugere-se que o emparelhamento tecnológico pode ser
obtido através da obtenção de tecnologias externas. O referencial teórico
apresentado nesta dissertação, assim como as evidências empíricas coletadas nas
entrevistas, revelaram que não basta adquirir máquinas e equipamentos. O processo
de acumulação de capacidades tecnológicas, exposto nesta dissertação com base
na literatura científica pesquisada, aponta para o envolvimento de outros fatores a
fim de se obter resultados sustentáveis e alcançar o emparelhamento tecnológico.
Além da aquisição de tecnologia, deve-se adaptá-la a realidade construtiva do
estaleiro, ter pessoas capacitadas para operar tal tecnologia, acumulando, assim,
conhecimento, para se atingir níveis de CT inovadores.
Outro aspecto a ser considerado é que a métrica de CT adequada à indústria
naval - embarcações de apoio offshore - aborda todos os aspectos envolvidos na
construção do navio. Sendo assim, permite uma visão sistêmica e integrada, onde é
possível observar a consistência dos diferentes níveis e suas funções tecnológicas,
ao mesmo tempo, que possibilita a dissociação entre as funções diversas desta
indústria. Dessa forma, um estaleiro, por exemplo, pode apresentar nível 3 em
projetos e nível 4 em organização da produção, dependendo do seu modelo de
negócios.
A construção e a aplicação da métrica suscitaram discussões que evidenciam
uma mudança na organização do trabalho e a possibilidade de adoção de modelos
de negócio distintos na indústria naval. Embora a literatura de CT adotada não
explore com profundidade a inter-relação entre a evolução das tecnologias e as
mudanças em modelos de negócio, o estágio atual da divisão na produção de
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conhecimento permite admitir a maior dissociação entre as funções tecnológicas de
projetos, organização da produção e de máquinas e equipamentos. No entanto, há
evidências de que, nos níveis mais altos de CT, os estaleiros ainda mantêm
internamente todas as funções tecnológicas de CT.
Cabe ressaltar que as discussões entre os estudiosos que defendem a
adoção de um modelo de inovação aberta para as estruturas de P&D podem ajudar
a aprofundar a discussão dos impactos na CT decorrente da adoção de modelos de
negócios alternativos (CHESBROUGH, 2006).

5.2 TESTE PRELIMINAR

Conforme Capítulo IV, os resultados do teste preliminar da aplicação da
métrica ao estaleiro indicam uma convergência nas evidências empíricas coletadas.
Do total de 23 atributos – 8 da função tecnológica projetos; 9 da organização da
produção; 6 de máquinas e equipamentos - não houve nenhum atributo em que os
três entrevistados o classificassem em três níveis diferentes. Para todos os atributos
a classificação de, no mínimo dois respondentes, foi a mesma.
Outro aspecto considerado, se refere à divergência na classificação dos
níveis de um mesmo atributo entre os respondentes, onde esta diferença não
excedeu mais de um nível nos vinte e dois atributos apresentados. Apenas o atributo
‘sistema de informação gerencial’, da função tecnológica organização da produção,
apresentou uma diferença de mais de um nível em seu resultado. Os respondentes
13 e 15 classificaram tal atributo como nível 2, enquanto o entrevistado 14 como
nível 4.
Há indícios de uma interpretação diferente a respeito deste atributo, que pode
ser observada no comentário do entrevistado 14 “[...] o que falta é a gente usar mais
essa ferramenta, como eu falei, no controle e na ação. Porque as ferramentas, a
gente já tem.” Assim, percebe-se que o respondente 14 interpretou como o fato de
ter ou não o sistema de informação na organização da produção, enquanto os
entrevistados 13 e 15 consideraram o uso do mesmo. Tal fato demonstra a
necessidade de uma revisão na forma de aplicação da métrica no que se refere a
este atributo. Desta forma, deve-se especificar que o foco métrica se refere a
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utilização do sistema de informação, ou seja, a sua aplicabilidade na gestão da
organização da produção, e não ao fato de possuir a ferramenta.
Regra geral, conforme resultados apresentados no capítulo anterior, os
entrevistados mostraram-se de acordo com a classificação do estaleiro como nível 3
– capacidade inovadora básica. A partir da Tabela 8, foi possível observar a
concentração da classificação dos atributos para cada função tecnológica. Para
máquinas e equipamentos, apenas um dos atributos não foi classificado como nível
3, onde os demais atributos se concentraram. Em relação à função projetos, dos oito
atributos avaliados, cinco foram classificados no nível 3.
A função tecnológica organização da produção foi a que apresentou maior
dispersão na classificação dos níveis de seus atributos - do total de nove atributos,
cinco foram classificados como nível 3, enquanto quatro como nível 2. Isto parece
refletir os investimentos recém realizados na expansão do estaleiro com novo layout,
fluxo otimizado e equipamentos de última geração.
A realização do teste preliminar revelou evidências de que as alterações
propostas nas métricas elaboradas por Figueiredo (2001, 2004, 2005, 2009)
auxiliaram a operacionalização da pesquisa no campo. A organização dos atributos
em tópicos (marcadores tipo bullets), assim como a clareza de sua evolução nos
diferentes níveis, mostrou facilitar a seleção destes na aplicação da métrica.
Outro fator que pareceu ter facilitado a instrumentalização da pesquisa no
campo foi a utilização de cinco níveis. Esse fato foi comentado pelo entrevistado 9
“Se colocar mais níveis acho que perde didática. É mais simples de entender do jeito
que está.” e pelo respondente 7, como segue:
Senão [se referindo à uma quantidade maior que 5 níveis] você vai entrar
em um refinamento, um negócio que você não vai nem conseguir julgar
aonde você está. Eu acho que se você abrir mais que isso [se referindo aos
5 níveis da métrica] vai tornar o negócio tão complexo, tão minucioso que
não vai ser mensurável. Eu acho que 5 é um número limite. Mais do que
isso, não vale a pena.

O entrevistado 1 sugere haver uma relação entre o grau de inovação do setor
industrial com o número de níveis de capacidades tecnológicas, como pode ser visto
em seu relato:
Em relação aos níveis, vejo a construção naval como um setor mais
conservador. Não é tão dinâmico, por exemplo, quanto ao setor de telefonia
celular. Então acredito que a divisão em cinco níveis, é adequada para a
construção naval. (Entrevistado 1)
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Este relato está em consonância com o referencial teórico apresentado,
quando Figueiredo (2009) cita esta relação – do número de níveis com a
complexidade tecnológica do setor - e compara a indústria de confecção de
roupa com o setor de celulose.
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS

A grande demanda de embarcações de apoio offshore nos próximos anos
configura

uma

oportunidade

para

os

estaleiros

brasileiros

buscarem

o

emparelhamento tecnológico com nações que se encontram na fronteira do
conhecimento, tais como Noruega e Coréia do Sul. Outro aspecto que se configura
positivo para este setor é o fato de não se ter, atualmente, muitos concorrentes
internacionais com o foco produtivo em embarcações de apoio offshore.
Esta dissertação buscou responder à seguinte questão de pesquisa: Como
adequar a métrica de capacidade tecnológica de Figueiredo ao segmento de
construção de embarcações de apoio offshore da indústria naval brasileira?
Entende-se que a pergunta foi respondida na medida em que o presente trabalho
apresentou, a partir da revisão de literatura e das evidências empíricas coletadas,
uma proposta de adequação da métrica de capacidades tecnológicas à indústria
naval brasileira no segmento de construção de embarcações de apoio offshore.
Desta forma, esta dissertação contribuiu na expansão dos estudos de Figueiredo
(2009) na medida em que se adequou a métrica a um setor até então não analisado.
A métrica de CT, diferente das avaliações tradicionais de inovação que tem
seus indicadores com base em patentes e P&D, permite mais do que simplesmente
verificar se o estaleiro é ou não inovador, como algo pontual. A métrica de CT
proposta neste estudo apresenta-se como um espectro que possibilita avaliar em
que níveis de capacidade o estaleiro se encontra em suas diversas funções
tecnológicas – desde capacidades para a produção como para a inovação, além de
permitir avaliar a evolução das CT nos estaleiros, ou seja, suas trajetórias
tecnológicas. Cabe ressaltar que a métrica proposta foi desenvolvida com foco nas
características dos países em desenvolvimento, o que confere relevância especial
face ao esforço brasileiro de desenvolver sua indústria naval.
O alinhamento das informações entre o referencial teórico deste trabalho com
os resultados obtidos nas entrevistas e na realização do teste preliminar em um
estaleiro trouxeram indícios de que a métrica proposta neste estudo apresenta
aderência à indústria naval de construção de embarcações de apoio offshore. Tal
fator pode auxiliar os estaleiros nacionais no esforço de capacitação para a
exploração do pré-sal, cuja demanda por embarcações de apoio nos próximos anos
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será da ordem de centenas de embarcações.
Este estudo indicou ainda que a métrica pode contribuir para desenvolvimento
de estratégias empresariais com o propósito de acumular capacidades tecnológicas.
Da mesma forma, percebe-se que é possível utilizar a métrica para a orientação no
estabelecimento de diretrizes estratégicas governamentais que contribuam para o
processo de aceleração e construção da CT na indústria naval.
Neste trabalho foram apresentadas as práticas, assim como ações de
diferentes países de referência na construção naval. Percebe-se, pela experiência
destes países que foram adotadas estratégias convergentes dos diversos atores que
fazem parte da indústria naval, como empresários, governo, fornecedores, centros
de pesquisas e universidades, para apoiar o desenvolvimento do conhecimento, de
P&D, e da tecnologia envolvendo diversos aspectos relevantes deste setor.
Mesmo não sendo o objetivo principal desta dissertação, a forte relação dos
mecanismos de aprendizagem para o processo de acumulação de CT na indústria
naval é reconhecida no presente estudo. O processo de transferência tecnológica de
países que se encontram na fronteira do conhecimento parece ser uma boa
estratégia para o Brasil buscar o emparelhamento tecnológico, caso o país saiba
explorar os mecanismos e processos de aprendizagem a disposição no estágio atual
do capitalismo global. Porém, deve-se atentar para o fato de que este mecanismo
tem limitações para se alcançar estágios mais avançados de CT, evitando o risco de
criar uma dependência tecnológica prolongada.
O estudo trouxe indícios de profundas transformações na organização da
produção da indústria de construção naval, no sentido de viabilizar a construção dos
navios em série, ou seja, construir embarcações com princípios similares à
fabricação de automóveis. Estas mudanças indicam que quanto maior o nível de
padronização tanto da embarcação como das peças intermediárias, maior o ganho
em

produtividade.

Tais

transformações

certamente

impactarão

as

opções

estratégicas dos estaleiros brasileiros.
De acordo com o referencial teórico pesquisado e com os relatos obtidos no
campo, há uma tendência de se priorizar a construção de embarcações de apoio
offshore do tipo Multipurpose Service Vessel (MPSV), por apresentarem uma maior
flexibilidade no seu uso. Desta forma, este seria outro aspecto facilitador no ganho
de aprendizado de produtividade nas embarcações de apoio offshore, na medida em
que proporcionaria um maior foco em um tipo de navio.
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A iniciativa do desenvolvimento do projeto do primeiro PSV brasileiro
coordenado pela Coppe/UFRJ, IPT e USP em parceria com fornecedores apresentase como uma busca por acúmulo de capacidades tecnológicas. Outras ações tem
sido desenvolvidas no Brasil no sentido de capacitar o setor de navipeças, que
também sugerem uma busca de melhorias na indústria naval. Assim sendo, a
disponibilização de uma métrica capaz de auxiliar os empresários a visualizarem as
possíveis melhorias nos estaleiros é relevante.
As limitações desta dissertação estão relacionadas à métrica de capacidades
tecnológicas para embarcações de apoio, a saber: i) pouca ênfase em aspectos
relacionados à gestão de pessoas; ii) dificuldade na determinação dos níveis de
alguns atributos - baixo, médio e elevado; iii) a métrica pode apresentar uma visão
restrita para àqueles estaleiros que priorizam uma abordagem técnica com foco em
especificações de máquinas e equipamentos.
A seguir, apresentam-se algumas sugestões de estudos futuros, obtidas na
construção e aplicação da métrica ora proposta:
- Realizar um estudo de caso, expandindo a aplicação da métrica em diversos
estaleiros brasileiros que tenham o foco em embarcações de apoio offshore, assim
como realizar estudos longitudinais nestes estaleiros a fim de pesquisar a forma e
velocidade de seus processos de acumulação de CT;
- Aprimorar a métrica proposta neste estudo, assim como, buscar meios para
quantificar os diferentes níveis de acumulação de capacidades tecnológicas;
- Verificar a aplicabilidade da métrica para a construção de embarcações de
grande porte como graneleiros, petroleiros e similares;
- Avaliar como os mecanismos de aprendizagem – externos e internos interferem e contribuem no processo de construção de CT na indústria naval;
- Analisar como a interação com fornecedores, universidades, centros de
pesquisas e de treinamento podem auxiliar na aceleração do processo de
emparelhamento tecnológico.
- Verificar como a inovação aberta pode contribuir no processo de
acumulação de CT nos estaleiros brasileiros;
- Investigar a relação da métrica com os diferentes modelos de negócios
adotados pelos estaleiros;
- Relacionar a métrica e avaliar, para os estaleiros brasileiros, qual seria o
melhor modelo de negócios – montador ou tradicional – para se alcançar e sustentar
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níveis inovadores de capacidades tecnológicas.
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DEFINIÇÃO DE TERMOS
AHTS (Anchor Handling, Tug and Supply): embarcação de apoio offshore que atua
como rebocador, no manuseio de âncoras, além de transportar cargas e
suprimentos.
CARREIRA: plano onde a embarcação é construída ou reparada e preparada para
lançamento;
FPSO (Floating Production Storage and Offloading): navio-plataforma offshore de
produção, armazenamento e descarregamento do petróleo.
MPSV (Multipurpose Service Vessel): embarcação de apoio offshore que realiza
serviços variados como transporte de suprimentos, manuseio de âncoras, dentre
outros.
PSV (Platform Supply Vessel): embarcação de apoio offshore com capacidade para
transportar diferentes tipos de materiais e líquidos, além de apresentar funções
variadas.
OSRV (Oil Spill Recovery Vessel): utilizada no combate ao derramamento de óleo.
RSV – ROV (Research Support Vessel - Remote Operated Vehicle): embarcação de
apoio offshore especializada em operação de ROV – pequeno veículo operado
remotamente do navio, que opera no mar com câmeras, e braços mecânicos.
TPB (Tonelagem de porte bruto): medida da capacidade máxima de peso que o
navio é capaz de carregar (carga e combustível).
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA
ADEQUAÇÃO DA MÉTRICA

1) Dados de identificação: nome; formação; atividade que exerce profissional; pesquisador; estudioso.
2) Há quanto tempo atua na área naval? Descreva brevemente a atividade
que realiza nessa área.
Entrevistador faz uma explanação a respeito dos conceitos de CT,
apresentando a figura do processo de acúmulo de CT de Figueiredo (2009,
p.05). Descreve a proposta genérica da métrica de CT, assim como sua
relevância para a indústria de diferentes setores e apresenta a métrica de
bens de capital como modelo (FIGUIREDO, 2009, p. 137;138). Em seguida,
apresenta a métrica preliminar para a construção de embarcações de apoio
offshore – métrica 1 (TABELA 3). Faz uma breve explanação a respeito das
funções da métrica 1 e aborda cada uma delas – itens 3, 4 e 5.
3) Em relação à coluna de Máquinas e Equipamentos:
- Está de acordo com os atributos apresentados?
- Algo a agregar?
- A sequência (níveis) está alinhada ao seu conhecimento?
4) Em relação à coluna Organização da Produção:
- Está de acordo com os atributos apresentados?
- Algo a agregar?
- A sequência (níveis) está alinhada ao seu conhecimento?
5) Em relação à coluna Projetos
- Está de acordo com os atributos apresentados?
- Algo a agregar?
- A sequência (níveis) está alinhada ao seu conhecimento?
6) Acredita que a métrica está adequada à construção de embarcações de
apoio offshore? Alguma crítica em relação às funções? Alguma crítica em
relação aos atributos e seus respectivos níveis? Acredita que a divisão em
5 níveis está adequada ao setor naval?
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA
APLICAÇÃO DA MÉTRICA

1) Dados de identificação: nome; formação; cargo.
2) Descreva brevemente a atividade que realiza em sua empresa.
Entrevistador apresenta a proposta e a métrica adequada à construção de
embarcações de apoio offshore – métrica 3 (Tabela 7) – visão geral. Em
seguida, a fim de simplificar a visualização e evolução dos atributos em suas
respectivas funções tecnológicas, foram apresentados dois a três atributos por
função separadamente.
3) Em relação à coluna Projetos, aponte como acredita que o estaleiro se
encontre em cada atributo e justifique.
- Alguma observação?
4) Em relação à coluna Organização da Produção, aponte como acredita que
o estaleiro se encontre em cada atributo e justifique.
- Alguma observação?
5) Em relação à coluna de Máquinas e Equipamentos, aponte como acredita
que o estaleiro se encontre em cada atributo e justifique.
- Alguma observação?
Os atributos selecionados são apresentados para o entrevistado na métrica 3.
6) Está de acordo com o nível tecnológico onde o estaleiro se posicionou?
Por que?
7) Acredita que a métrica pode auxiliar o estaleiro na busca de melhorias em
seu nível de capacidades tecnológicas? Por que?

Nível 5 - Capacidade Inovadora Avançada

APÊNDICE C - MÉTRICA 2
PROJETO E ENGENHARIA/ GESTÃO
Projeto e Engenharia (design e engineering)/ Gestão
de Projetos
capacidade de desenvolvimento de projetos;
qualificação e especialização da equipe; capacidade de
gestão de projetos; TI de apoio
□ Setor próprio de projeto e engenharia, com
pesquisadores e investimentos elevados em P&D.
Desenvolvimento de ferramentas de TI para dar suporte
à área de projetos.
□ O desenvolvimento do projeto é realizado desde a
fase conceitual com alta capacidade de inovação. Alto
grau de flexibilidade na adequação do projeto.
□ Integração com parceiros (centros de pesquisa) e
fornecedores com foco no desenvolvimento de projetos
inovadores, como por exemplo, econavios (redução de
agentes poluentes - ar e água; economia de energia uso de energia solar; LED), e embarcações de melhor
desempenho (hidrodinâmica).
□ Equipe de desenvolvimento projetos composta por
engenheiros com especialização nessa área.
□ Forte integração entre projeto, planejamento e
engenharia de construção.
□ Equipe de gestão de projetos com certificação PMI e
referência em implementação das best practices do
mercado (PMBOK -PMI).
□ Capacidade de gestão de projetos de alta
complexidade.
□ Uso de métricas para avaliação da performance do
projeto (software Primavera).

ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
Soluções de Engenharia; Processos; Qualificação e
Especialização Funcionais
Plantas; Layout; Estrutura; Organização da Produção (Fluxo);
Características; Qualidade; SI; SCM; Equipe de gestão da produção
e mo
□ Setor bem estruturado de engenharia de processos da produção
com foco em inovação e nível elevado de sincronismo da produção.
□ Plantas novas com grandes áreas cobertas, layout e processos
inovadores voltados para a eficiência com base em engenharia e
P&D. Foco em princípios de sustentabilidade - processos
ecoeficientes.
□ Estrutura principal: vários diques secos permitindo a construção
de várias embarcações simultaneamente;
□ Organização voltada para produto com base em tecnologia de
grupo (TG). Estação de trabalho, com produção modular e
padronização de componentes intermediários.
□ Características principais: acabamento avançado na montagem e
uso megablocos 100% pronto (tubo, cabo elétrico e equipamentos).
□ Qualidade: lean manufacturing em toda cadeia de valor;
aprimoramento contínuo buscando inovação; ISO; setor de
desenvolvimento SSMA
□ Sistema de informação gerencial em todo o processo. Integração
plena de todos os sistemas (operacional e corporativo), de fácil e
rápido acesso em tempo real com relatórios para análise e gestão
adequada (software ERP e MRP).
□ SCM estratégica e integrada
□ Equipe de gestão: número ampliado de engenheiros mestres e/ou
doutores (pesquisadores); alinhado às estratégias organizacionais.
Eficiência no desenvolvimento e implantação de inovações na
gestão.
□ MO: multifuncional, centros de treinamento interno com programas
estruturados e nível elevado de investimento em capacitação.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Soluções Tecnológicas
Projeto;corte; solda; conformação; pintura; Fornecedores;
Navipeças
□ Projeta, codesenvolve e inova através de parcerias com
fornecedores e centros de pesquisa que tem atividades de
P&D.
□ Alto nível tecnológico em todas as máquinas e
equipamentos;
□ Automotização no armazenamento da chapa
(codificação), tratamento do aço, corte e marcação,
conformação, painéis e perfis. Robotização para tratamento
do aço (jateamento e pintura), corte da chapa com
tecnologia laser, soldagem de chapas (painéis) e perfis,
soldagem de blocos e final, além do corte e solda dos tubos.
Uso de robô em cabine de pintura climatizada. Programação
on line (controle computacional); controle numérico (para
corte e marcação; CNC - conformação numérica para
calandra ou prensa; tubos); integração entre os sistemas.
□ Navipeças: tecnologias inovadoras; DP (dynamic position).
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Nível 3 - Capacidade Inovadora Básica

Nível 4 - Capacidade Inovadora Intermediária
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□ Desenvolvimento de projetos com grande
disponibilidade de banco de dados
□ Equipe composta por engenheiros com especialização
em projetos
□ Média integração projeto-produção
□ MS Project; Primavera. Avaliação de resultados.
□ Equipe compostas por engenheiros com
especialização em projetos seguindo as recomendações
do PMBOK-PMI
□ Gestão de projetos complexos.

□ Setor de engenharia de processos de produção com o objetivo de
sincronizar a produção de modo a minimizar a armazenagem e
transporte interno.
□ Layout reprojetado
□ Estrutura principal: um ou mais diques secos
□ Organização voltada para produto com fluxo racional e eficiente.
Aprimoramento contínuo de processos produtivos.
□ Características principais: acabamento avançado na
submontagem
□ Qualidade: criação de especificações próprias, além de ISO.
Estudos sistemáticos de novos sistemas de controle de processos.
□ Sistema de informação gerencial com bom nível de integração e
disponibilidade de relatórios gerenciais (MRP). Uso CAE.
□ Controle de estoque e gestão de suprimentos altamente integrada
com PCP
□ Equipe de gestão: compostas por engenheiros com
especialização dedicados a melhoria de processos e produção
□ MO: introdução de caráter multifuncional com médio investimento
em treinamento off the job e incentivos à realização de cursos

□ Projeta e codesenvolve com fornecedores.
□ Alto nível tecnológico em várias máquinas e equipamentos

□ Adequação de projetos com banco de dados limitado
□ Equipe composta por engenheiros com noções gerais
de projetos
□ Baixo nível de integração com a produção
□ MS Project; PERT;
□ Equipe composta por engenheiros com noções gerais
de projetos
□ Gestão de projetos de média complexidade.

□ Pequeno setor de engenharia de processos de produção com o
objetivo de desenvolvimento de recursos e PCP.
□ Layout com estações fixas de trabalho bem definidas
□ Estrutura principal: um dique seco
□ Organização voltada para processos com adaptações visando a
eliminação de gargalos. Oficinas adequadas ao fluxo, normalmente
unidirecional, direto e contínuo.
□ Características principais: acabamento avançado na edificação
□ Qualidade: ISO
□ Sistema de informação gerencial com baixo nível de integração e
com disponibilidade de informação e alguns relatórios gerenciais.
□ Controle de estoque e gestão de suprimentos com média
integração com PCP
□ Equipe de gestão: composta por engenheiros; treinamento
gerencial para supervisores
□ MO: unifuncional com treinamento off the job, porém com baixo
investimento

□ Desenvolve em parceria com fornecedores. Adaptações
secundárias nos equipamentos para ajustá-los às condições
da produção.
□ Nível tecnológico médio e presente em algumas máquinas
e equipamentos
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Nível 1- Capacidade de Produção Básica

Nível 2- Capacidade de Produção Avançada
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□ Projeto comprado ou fornecido pelo cliente
□ Pequena equipe capacitada apenas para adequação
dos projetos
□ Utiliza planilhas de acompanhamento. Não utiliza
softwares de apoio
□ Pequena equipe composta por engenheiros com
noções básicas de projetos.
□ Gestão de projetos de baixa complexidade.

□ Não existe setor de engenharia de processos de produção.
□ Layout com setores especializados
□ Estrutura principal: carreira, dificultando a construção devido ao
plano inclinado e aumentando o tempo de lançamento. Prémontagem longe da carreira.
□ Organização com foco no fluxo visando a eliminação de gargalos
na produção.
□ Características principais: acabamento após o lançamento
□ Qualidade: obtenção de algumas certificações
□ Sistema de informação gerencial não integrado com uso intensivo
em algumas áreas.
□ Ferramentas básicas para controle de estoque e gestão de
suprimentos
□ Equipe de gestão: baixo número de engenheiros
□ MO: unifuncional com programa básico de treinamento on the job

□ Dependência de fornecedores
□ Máquinas e equipamentos com baixo nível tecnológico

□ Projeto comprado ou fornecido pelo cliente
□ Não há equipe de projetos.
□ Não utiliza softwares de apoio
□ Não há equipe de projetos. Gestão de projetos
realizada informalmente.
□ Supervisão de projetos simples.

□ Não existe setor de engenharia de processos de produção.
□ Layout sem planejamento prévio
□ Estrutura principal: carreiras
□ Organização com fluxo deficiente e eventual contra-fluxo.
□ Características principais: acabamento após o lançamento
□ Qualidade: baixo controle
□ Computadores em algumas rotinas e ausência de informações
gerenciais consistentes.
□ Equipe de gestão: baixo número de engenheiros
□ MO: unifuncional e inexistência de treinamento

□ Alta dependência de fornecedores para especificação e
implementação de máquinas e equipamentos
□ Grande predominância de atividades manuais

Fonte: Elaboração do autor
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ANEXO A – MÉTRICA CT NA INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL SOB ENCOMENDA PARA CELULOSE
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Fonte: FIGUEIREDO, 2009, p. 137; 138
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ANEXO B - NÍVEL TECNOLÓGICO DE ACORDO COM NSRP
Nível 1 – Reflete a prática dos estaleiros até o começo da década de 1960. O estaleiro utilizava várias carreiras simultaneamente, guindastes de baixa
capacidade e nível baixo de mecanização. O acabamento (outfitting) era realizado praticamente todo a bordo, após o lançamento. Os sistemas operacionais
eram simples e implementados manualmente. Em resumo, o estaleiro é caracterizado pelos mais básicos equipamentos, sistemas e técnicas. Os métodos e
processos são, hoje, totalmente obsoletos.
Nível 2 – É a tecnologia empregada nos estaleiros construídos ou modernizados no final da década de 60 e início de 70. São caracterizados por um menor
número de carreiras, em alguns casos um dique de construção, guindastes maiores, e um nível mais elevado de mecanização. Sistemas óticos substituíram
as salas de risco. Computadores eram empregados em algumas rotinas operacionais e nas atividades de projeto, porém em aplicações totalmente isoladas.
Introdução da construção em blocos, com oficinas de pré-montagem afastadas das carreiras, maiores espaços para armazenagem de componentes e
galpões com equipamentos mais avançados de fabricação e movimentação. O acabamento era realizado praticamente todo a bordo, após o lançamento. Os
métodos e processos são muito inferiores ao padrão atual da indústria mundial.
Nível 3 – Corresponde à melhor prática de construção naval do final da década de 1970. É representado pelos novos estaleiros, recém-construídos ou
completamente remodelados, norte-americanos, europeus, coreanos e japoneses. Tipicamente possuem um único dique, ou área de edificação, com
guindastes de alta capacidade, alto grau de mecanização na produção da estrutura, e uso extensivo de computadores em todas as áreas, embora ainda com
sistemas não integrados. Esses novos estaleiros têm organização orientada ao processo. O layout é planejado para facilitar o fluxo direto e contínuo de
material. São instalados, em geral, em grandes áreas, sem restrições físicas para o layout. Embora alguns desses estaleiros ainda empreguem carreiras, o
padrão é a construção em dique. Esses estaleiros introduziram tecnologia avançada no processamento do aço e fabricação da estrutura, e nos sistemas de
transporte e movimentação interna de carga. Passavam a adotar estações de trabalho fixas e claramente definidas. O fluxo de pré-montagem e montagem
de blocos e módulos toma um aspecto de processo de linha de montagem. É introduzido o acabamento avançado, porém sem integração de projeto,
planejamento da construção, controle de materiais e controle do processo. A mão de obra ainda é tipicamente unifuncional.
Nível 4 – Refere-se a estaleiros que continuaram a avançar tecnologicamente durante a década de 80. Geralmente um único dique, com boa proteção
ambiental, ciclos curtos de produção, alta produtividade, extensiva prática de acabamento avançado e alto grau de integração estrutura-acabamento.
Sistemas operacionais e CAD/CAM plenamente desenvolvidos. Esses estaleiros adotam o modelo de organização voltada para o produto. Os conceitos da
Tecnologia de Grupo (Group Technology ou Family Technology) são introduzidos na construção naval. Embora nesse período tenha prosseguido o avanço
nas técnicas de fabricação e processamento, o progresso mais notável ocorre na engenharia de produção. O principal objetivo é sincronizar a produção de
modo a minimizar a armazenagem e o transporte interno. Os tamanhos de blocos são otimizados para manter o equilíbrio no fluxo de trabalho, baseado no
acabamento por zona. Para os estaleiros com diques integrados aos galpões de montagem, a tendência é de construção de blocos de até 250 t (embora
com exceções importantes). Para aqueles com diques afastados das oficinas, a tendência é de construção de grandes blocos, de 700 t a 1000 t, quando se
usam guindastes, e até 3.000 t, com sistemas de deslocamento horizontal e elevadores. O caráter multifuncional do trabalho na construção naval, imposto
pelo novo modelo de produção, ao lado do alto nível de automação, exige novos padrões de formação e treinamento dos trabalhadores. Este nível
representa o padrão atual da maioria dos estaleiros de classe mundial.
Nível 5 – Representa o estado da arte da tecnologia de construção naval a partir do final da década de 90. É alcançado a partir do nível 4, pelo
desenvolvimento da automação e robótica em todas as áreas onde podem ser efetivamente empregadas, e pela integração dos sistemas operacionais, por
exemplo, com o uso efetivo de CAD/CAM/CIM. Caracteriza-se pela filosofia de produção modular no projeto e na produção, atingindo-se alto nível de
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padronização de componentes intermediários, mesmo para navios diferentes. O estaleiro desta geração dispõe de estações de trabalho e linhas de
processamento especializadas em tipos específicos de blocos ou módulos, com alto grau de automatização e robotização. Este estágio é também
caracterizado pela alta eficiência em controle de material computadorizado e pela garantia de qualidade plenamente efetiva. Têm sido introduzidos novos
métodos de corte, solda, conformação e pintura, e fortemente desenvolvidos os padrões de precisão e controle dimensional. Poucos estaleiros podem ser
caracterizados como de nível 5. Porém, embora não represente um padrão já atingido pelos estaleiros competitivos modernos, caracteriza o estado da arte,
e as tendências, em tecnologia de processos industriais, instalações, sistemas, gerência e recursos humanos.
Fonte: SOUZA, 2009, p.16,17 e 18
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ANEXO C - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – FABRICAÇÃO E MONTAGEM

Fonte: COPPE, 2007, p.198
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ANEXO D - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – EDIFICAÇÃO E OUTFITTING

Fonte: COPPE, 2007, p.199
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ANEXO E - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – ENGENHARIA DE PRODUTO E DE PROCESSO

Fonte: COPPE, 2007, p.200

131

132

ANEXO F – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

Fonte: COPPE, 2007, p.201
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