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Resumo. Este trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de
inserção de empresas do setor metalomecânico de Pernambuco na cadeia de
suprimentos do Estaleiro Atlântico Sul - EAS. Partiu-se de um diagnóstico do
setor em estudo nos cenários mundial, nacional e em Pernambuco. Foram
feitas também pesquisas bibliográficas, bem como participação em reuniões
com empresários do setor. Concluiu-se que as empresas do setor
metalomecânico pernambucano precisam melhorar sua competitividade
através da modernização do parque industrial, melhoria da logística, maior
articulação com demais fornecedores, financiamentos em longo prazo,
capacitação da mão de obra, etc.

1. Introdução
Nos últimos anos alguns fenômenos vêm influenciando de forma marcante as atividades
econômicas, entre os quais, a globalização associada às mudanças de paradigma
tecnológico, que por sua vez, implica em uma maior abertura das economias ditas
periféricas. Ocorre também uma mudança acentuada no papel do Estado como indutor
de atividades econômicas. Tais transformações trouxeram impactos diferenciados sobre
as economias dos diversos países do mundo, ao lado de reflexos, também diversos,
sobre sub-regiões menos desenvolvidas. O efeito conjunto da maior abertura da
economia diante de paises mais desenvolvidos, praticantes de processos tecnológicos
bem mais avançados e ainda com um Estado menos atuante em termos de incentivos
fiscais e financeiros, ao chamado aparelho produtivo, impactou de forma muito
significativa e com viés negativo em muitas sub-regiões periféricas (LIMA et al, 2007).
Afirma ainda LIMA et al (2007), por outro lado, tais processos trazem também a
possibilidade de deslocalizações produtivas, maiores facilidades para a importação de
máquinas e equipamentos para a modernização de estruturas produtivas de regiões
periféricas, antes atreladas e disponíveis nas regiões hegemônicas de cada país.
Ademais, as instâncias estaduais e municipais de Governo adquirem mais importância e
passam a agir de forma mais ativa na coordenação e estímulo à ampliação da base
econômica, seja com base no chamado desenvolvimento endógeno, ou mesmo na
articulação e atração de investimentos de fora, ao lado da busca por maior
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competitividade sistêmica representada, por exemplo, por menores custos de transporte,
por melhor qualificação da mão de obra, pelas facilidades de telecomunicações, etc.
O foco desse trabalho é analisar a possibilidade das empresas do setor
metalomecânico de Pernambuco, especialmente aquelas filiadas ao Sindicato das
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de Pernambuco
(SIMMEPE), de atender as demandas do Estaleiro Atlântico Sul (EAS) para construção
dos navios encomendados pela PETROBRÁS. Fazer com que as empresas locais do
setor estudado se beneficiem dessas novas oportunidades de negócio, melhorando sua
competitividade.
Pretende-se analisar as demandas da cadeia de suprimentos naval de
Pernambuco, buscando entender como o setor metalomecânico pode se inserir como
membro fornecedor de componentes e serviços. Quais as dificuldades encontradas no
setor e como se pode reagir a elas.
Existe a possibilidade deste setor não conseguir fazer parte da cadeia naval no
curto prazo, mas poderá vir a fazê-lo no médio e longo prazo, se reagir de maneira
correta.
O presente trabalho tem caráter qualitativo tendo como estratégia de
investigação utilizada um estudo de caso.

2. Metodologia
Neste estudo, os autores participaram de dois workshops com empresários do setor,
representantes do EAS e algumas instituições ligadas à indústria, como Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Instituto Euvaldo Lodi
(IEL), etc. O objetivo desses encontros foi justamente aproximar as empresas e o
estaleiro para promover novos negócios e parcerias. Fez-se uma visita a obra do
estaleiro no Complexo Industrial Portuário de Suape, no município de Ipojuca – PE,
para conhecer o andamento e a dimensão do empreendimento. Foram feitas também
pesquisas bibliográficas.

3. Resultados e discussão
No estado de Pernambuco, tem-se um número de quinze empresas fornecedoras de
materiais e serviços para o EAS, tanto para a obra de sua construção, que já tem 40%
concluída, quanto para a produção das embarcações. Na lista das empresas estão nomes
como Gerdau, Fasal, Galvaniza e Metalgil. As que ainda não despertaram podem se
credenciar para fornecer chapas de aço, tubos, barras metálicas, perfis metálicos,
ferramentaria, material elétrico em geral, conexões, caldeiraria, tubulação e
galvanização (BATISTA, 2008).
A cadeia de suprimentos do EAS tem reforçado que a meta de ter 65% de
conteúdo nacionalizado para os navios dependeria de fatores tais como certificação
internacional dos materiais, dos processos e da mão de obra, que são fatores
intrinsecamente ligados à capacitação tecnológica dos fornecedores. Assim, a avaliação
da capacitação tecnológica de fornecedores locais passou a ser um fator importante na
formação de uma cadeia de fornecimento local à indústria naval.
Para a CEPLAN (2007) alguns gargalos deste setor em Pernambuco dificultam a
inserção de suas empresas na cadeia naval em estudo, dentre eles: administração
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familiar das empresas, perfil conservador dos empresários, mercado fornecedor
fortemente oligopolizado, baixa qualificação da mão de obra, falta de infraestrutura,
elevada carga tributária e os altos custos dos encargos sociais.

4. Conclusão
A presença do Estaleiro Atlântico Sul no litoral do Estado de Pernambuco representa
uma grande oportunidade de crescimento nos negócios de diferentes setores da
economia local.
Assim como outros ramos industriais, o metalomecânico sofreu oscilações de
crescimento ao longo dos últimos cinqüenta anos, fusões, aquisições, falências, abertura
de novos negócios, tudo isso ilustrou a história deste setor pernambucano. Atualmente é
composto por um grupo de empresas que apresenta produtos e serviços diversos, desde
alumínios a caldeiraria pesada.
Segundo depoimento dos próprios empresários durante os workshops realizados,
apesar do esforço de alguns integrantes, o setor não possui uma união organizada
(cooperação) entre seus membros, dificultando a articulação na busca por benefícios em
face do poder público e até mesmo a troca de experiência entre os empresários para
crescimento de todos.
Poucas empresas do setor pernambucano estão inseridas no mercado mundial,
produzindo em sua maioria para abastecer o próprio estado.
Na opinião dos empresários, o setor precisa de financiamentos para
modernização da produção (máquinas, equipamentos e tecnologia) para que assim
possam atender às novas demandas.
A falta de capacitação da mão de obra, infraestrutura, carga tributária e encargos
sociais são outros problemas presentes nas empresas deste segmento, e que foram
levantados nas discussões. O conservadorismo e a gestão familiar das empresas também
incorporam as dificuldades de aumento na competitividade do setor.
Do lado do estaleiro, apesar deste ser abastecido quase exclusivamente por
empresas de fora do Estado de Pernambuco, há grande interesse em parcerias com
empresas locais, porém há exigências quanto à capacidade dos fornecedores. Uma delas,
por exemplo, é a obtenção de certificação. Apenas duas empresas do SIMMEPE têm
certificação ISO 9000.
Enfim, como se observou nos encontros realizados, o setor metalomecânico
pernambucano não tem capacidade para atender diretamente à demanda do EAS no
curto prazo, pelas razões mostradas acima. Contudo, os empresários do setor, têm
grande interesse em se prepararem para suprir futuramente esse novo mercado inclusive
em parcerias com empresas experientes, principalmente, do sudeste.
Este estudo limitou-se a situação do setor metalomecânico em um determinado
momento histórico, podendo haver mudanças na situação estudada. Houve grande
dificuldade em encontrar dados relativos à cadeia produtiva demandada pelo EAS por
ser muito recente sua presença na região.
Outros estudos devem ser feitos nas áreas de competitividade industrial,
desenvolvimento regional e inovação para complementar o entendimento sobre este
assunto.
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