
A pesquisa tem o objetivo analisar o cenário da indústria oceânica, também conhecida como 

Indústria Offshore, em que o Brasil se encontra no momento. Esta indústria passou por um 

período de crise e pouco desenvolvimento, no entanto nos últimos anos os dados e resultados 

apresentados por empresas do setor mostram que ela volta a se aquecer fazendo com que as 

cadeias de produtos e insumos para a indústria naval voltem suas atenções novamente para 

esse setor. Esta é uma pesquisa de caráter exploratório e qualitativo, os dados obtidos até o 

momento foram coletados e analisados, destacando-se os pontos de principal interesse para os 

pesquisadores em artigos científicos, periódicos do setor naval, trabalhos de conclusão de 

curso e dados estatísticos fornecidos por entidades reguladoras totalizando 1400 (mil e 

quatrocentas) páginas de análise documental.  A primeira parte da pesquisa irá relatar 

brevemente a historia da indústria naval, de seus principais agentes e suas técnicas para 

reverter à crise e se tornarem os maiores players mundiais. Seguidamente a pesquisa visa 

mostrar com mais clareza quais foram os fatores que influenciaram a crise do setor naval e 

que podem influenciar o desenvolvimento da indústria neste momento de crescimento com o 

objetivo de realizar uma analise sobre o comportamento desta indústria no período de 

crescimento e quais os riscos para as empresas que tem interesse em investir neste setor. A 

indústria offshore é responsável pela atuação de todos os procedimentos que ocorrem além da 

linha territorial, ou seja, no mar, essa indústria é basicamente responsável pela construção de 

plataformas, perfuração e completação de operações offshore, fabricação de equipamentos 

submarinos, e lançamento de dutos submarinos. Esta indústria conta com importantes agentes 

que atuam para contribuir com as relações de comércio entre os países, estabelecer normas 

para a proteção do mercado interno e união das indústrias que pertencem a esse setor. É 

possível perceber que a indústria offshore deve se desenvolver plenamente nos próximos anos, 

porém faz-se necessário que a cadeia de suprimentos que a envolve obtenha a tecnologia 

adequada para trabalhar neste setor junto aos grandes players mundiais, que já possuem maior 

tecnologia, capacidade de produção, preços mais competitivos e sem dúvida know-how do 

setor naval mundial.  


