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No Brasil, o segmento naval além de sofrer com os impactos do contexto internacional 

desfavorável, é abalado pela Operação Lava Jato, que vem afetando fortemente os resultados da 

Petrobras e das empresas que compõe a cadeia produtiva de petróleo e gás. A estatal brasileira já 

havia anunciado em seu Plano de Negócios e Gestão 2015-2019 uma redução dos investimentos, em 

função da forte baixa contábil em 2015, que atingiu o valor de R$34 bilhões. Ao assumir a 

presidência da Petrobras em junho, Pedro Parente anunciou o Plano Estratégico de Negócios e Gestão 

2017-2021, que visa aprofundar parcerias e desinvestimentos. Projeta-se diminuir o volume de 

investimentos próprios em 25% no período, atingindo principalmente a área de Exploração e 

Produção.  

Dentre os acordos já consolidados na venda dos ativos da estatal brasileira, destacam-se a 

venda de 90% da unidade de gasodutos Nova Transportadora Sudeste (NTS), para o consórcio 

liderado pela Brooksfield por US$5,19 bilhões e a venda da participação em campo Pré-Sal para a 

Statoil Brasil Óleo e Gás por US$2,5 bilhões.  Ademais, no dia sete de julho foi aprovado pela 

“Comissão Especial da Petrobras e Exploração do Pré-Sal” o Projeto de Lei (PL) 4567 de 2016, que 

retira a obrigatoriedade da atuação da Petrobrás como operadora única dos blocos contratados em 

regime de partilha de produção da área do Pré-Sal. O PL 4.567 precisa ainda ser votado no Plenário 

da Câmara dos Deputados, a lei atual 12.351 de 2010 exige que a Petrobrás opere com 30% de 

qualquer bloco contratado sob o regime de partilha e que parte dos recursos seja destinada para saúde 

e educação.  

A política de desinvestimento da Petrobrás e mudanças nas regras de conteúdo local, que 

devem ser finalizadas até dezembro deste ano, vêm impactando fortemente nos investimentos e na 

produção dos estaleiros localizados no Brasil repercutindo no emprego do segmento naval. O saldo 

acumulado de emprego entre junho a agosto deste ano indica uma perda de 4.468 vagas. O estado 

brasileiro que apresentou maior perda no número de postos de trabalho foi o Rio de Janeiro, com 

diminuição de 3.517 vínculos. As principais baixas ocorreram nos municípios de Rio de Janeiro (-

1.949), Niterói (-708) e Angra dos Reis (-476). Apesar das perdas, o Rio de Janeiro permanece como 

estado com maior número de trabalhadores no segmento naval, somente os municípios de Angra dos 

Reis, Itaguaí, Niterói e Rio de Janeiro compreendem 13.106 trabalhadores, o que corresponde a 

28,8% do total do segmento.  
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TABELA 

Saldo de empregos nos estaleiros brasileiros por município 

 

Fonte: RAIS/MTE 

 

As perdas nos postos de trabalho estão ligadas principalmente às transferências de operações 

para a China, como é o caso da conversão casco FPSO (Unidade de produção, armazenamento e 

transferência) das plataformas P75 e P76 que deveriam ser implementadas pelo estaleiro de Inhaúma. 

Houve também o encerramento das atividades dos estaleiros de Inhaúma, Aliança e VARD em 

Niterói. Além disso, a Transpetro cancelou a encomenda de sete navios de produtos contratados via 

Promef, no Eisa PetroUm em Mauá.  

No Estado de Santa Catarina, cuja produção está voltada principalmente para rebocadores e 

navios de apoio marítimo, o município de Navegantes perdeu 182 postos de trabalho no trimestre de 

junho a agosto. No município de Itajaí, mais de 1.100 trabalhadores foram colocados em aviso prévio 

pelo consórcio MGT, responsável pela construção de módulos para plataformas de petróleo. A 

decisão teria sido motivada por um impasse com a Petrobrás, que pediu alterações nos projetos. 

Segundo SINAVAL, não há previsão de novas encomendas para a construção de novos navios de 

apoio para 2017, o que levaria um hiato de produção nos estaleiros.  

UF/Município Saldo jan/ago

AM 41-              

Manaus 40-              

BA 25-              

Maragogipe 24-              

CE 10              

Fortaleza 11              

ES 99-              

Aracruz 82-              

PE 114            

Ipojuca 140            

RJ 3.517-        

Angra dos Reis 476-            

Itaguai 85              

Niteroi 708-            

Rio de Janeiro 1.949-        

RS 91-              

Rio Grande 199-            

Sao Jose do Norte 222            

SC 440-            

Itajai 167-            

Navegantes 182-            

SP 320-            

Santos 8-                

Total municípios 

selecionados 3.210-        

Demais municípios 1.258-        

TOTAL GERAL 4.468-        
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No Rio Grande do Sul, houve uma retração total de 91 postos de trabalho. O resultado 

negativo foi puxado principalmente pelo município de Rio Grande, que perdeu 199 vagas, por outro 

lado São José do Norte registrou a criação de 222 postos de trabalho. O estado gaúcho possui três 

grandes estaleiros, dois localizados no município de Rio Grande, o Estaleiro Rio Grande (Ecovix) e o 

complexo QGI, e o EBR, localizado em São José do Norte. Atualmente empresa Ecovix, está 

construindo quatro cascos replicantes para projetos da Petrobrás. Esta empresa está operando com 

caixa numa conta vinculada da Petrobras, e negociando um empréstimo de R$600 milhões com a 

estatal para a conclusão da construção do lote de cascos. No estaleiro QGI estão sendo trabalhados 

módulos das plataformas P-75 e P-77, e no EBR da P-74. Apesar das empresas terem serviços 

contratados para dois anos, parte das obras dos cascos e módulos foram subcontratados por estaleiros 

asiáticos, é o caso das plataformas P68 e P71, cuja construção foi transferida para a China. 

O Estado de Pernambuco foi impactado pelo cancelamento das encomendas de 17 navios 

contratados pela Transpetro através do Programa de Modernização e Expansão da Frota (Promef), 

sete navios de posicionamento dinâmico foram cancelados com o Estaleiro Atlântico Sul (EAS), e 

dois navios gaseiros foram cancelados com o VARD Promar. Por outro lado, foram mantidos os 

contratos com a Transpetro nas construções de oito navios no EAS e três gaseiros pela Vard Promar, 

projetos assegurados até 2018. Além disso, em outubro, a EAS assinou um acordo com a empresa 

South American Takers Company (Satco), para construir em Ipojuca, cinco navios Suezemax DP, o 

que garantiria contratos para o estaleiro até 2022. O saldo de trabalhadores no município de Itapojuca 

(PE) de junho a agosto foi positivo em 140 vagas.  

As perspectivas de novos investimentos no segmento naval brasileiro estão concentradas 

prioritariamente pelas petroleiras internacionais, com destaque para a Statoil, Shell e Chevron. Entre 

os empreendimentos se destacam a fase dois de desenvolvimento do Campo de Peregrino na Bacia de 

Campos, contratada pela Statoil em conjunto com a estatal chinesa Sinochem; a construção do deck 

da terceira plataforma fixa do Campo Peregrino, também contratada pela Statoil e a terceira etapa do 

Parque das Conchas, anunciada pela Shell. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) está avaliando a 

construção integral da Plataforma no Campo de Libra, no pré-sal da Bacia dos Santos no exterior. 

Este empreendimento seria realizado por meio de uma parceria com o consórcio entre as empresas 

Petrobrás, Total, Shell e as chinesas CNPC e CNOOC e a japonesa Modec. Estima-se que o campo 

de libra consiga produzir de oito a 12 bilhões de barris de petróleo.   

 

Equipe Responsável: 

Cristina Pereira Vieceli 

André de Oliveira Cardoso 


