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PROJETO CONCEITUÁL

“Á ECONOMIÁ DO MÁR COMO POLIÁTICÁ DE DESENVOLVIMENTO” 

TEMA

A Economia do Mar como Política de Desenvolvimento / Rio’s Cluster Maritime Day

LOCAL E DATA

Local: Auditório Tamandaré / Escola de Guerra Naval – Rio de Janeiro
Data: dia 21 de novembro
Horário: 09:00hrs às 17:00hrs

CONCEITO

Considere-se  que  a  Economia  Azul  ou  Economia  dos  Oceanos  é  um  tema
relevante nos principais fóruns internacionais e que o mar é uma fonte inestimável de
valor econômico, ambiental, histórico, social, científico e tecnológico. Também cresce-
se a importância da Economia do Mar no Brasil, isto é, das atividades econômicas que
apresentam influência direta do mar, incluindo as atividades econômicas que não tem o
mar  como  matéria  prima,  mas,  que  são  realizadas  nas  suas  adjacências  (Carvalho,
2018). 

Conforme estudo realizado pela Dra. Andréa Carvalho, da Universidade Federal
do Rio Grande (FURG), no ano de 2015, o PIB do Mar no Brasil foi estimado em R$
1,11 trilhões,  o que correspondeu a 18,93% do PIB nacional,  que totalizou R$ 5,90
trilhões. O PIB do Mar se trata de um relevante levantamento que contabilizou setores
econômicos diretamente e indiretamente ligados ao mar. 

Ressalte-se que o Estado do Rio de Janeiro é dotado de uma vocação marítima e
considerando a carteira de negócios estabelecida pela Marinha do Brasil no Estado e
que  poderá  ser  incrementada  com  investimentos  previstos  em  decorrência  dos
programas  estratégicos  delineados,  vinculado  ao  Setor  da  Economia  do  Mar  de
“Construção  e  Reparação  Naval  Militar  e  Mercante”,  abrangendo  o  ambiente  de
negócios  composto  por  empresas  e  instituições  especializadas,  dentre  outras,  que
estabelecerão  cadeias  produtivas  destinadas  ao:  projeto  e  integração  de  sistemas  de
meios  navais,  planejamento  e  execução  do  apoio  logístico,  construção,  reparação  e
manutenção  de  navios  e  embarcações  de  apoio,  infraestrutura  de  Estaleiros,  Bases
Navais e Arsenais, indústrias fornecedoras de insumos básicos (siderurgia, metalurgia,
plásticos,  borrachas  e  mobiliário  de madeira),  peças,  equipamentos  e  equipagens de
emprego naval. 

O conceito de cluster1 foi mais difundido na década de noventa a partir da obra
“A Vantagem Competitiva das Nações” de Michael Eugene Porter, professor da Harvard

1 O termo cluster, normalmente traduzido para  agregado  ou  aglomerado, é aqui utilizado sem o estilo
itálico, pois entende-se que já é estabelecido e difundido no Brasil.
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Business School e doutor em Economia empresarial.  Porter (1990) define  cluster ou
aglomerado  como  um  agrupamento  geograficamente  concentrado  de  empresas
interrelacionadas  e  instituições  correlatas  numa  determinada  área,  vinculadas  por
elementos  comuns  e  complementares.  Essa  definição  não  elimina  a  existência  de
concorrência  entre  os  atores  de  interesse,  havendo  a  possibilidade  de  práticas  de
cooperação. A estratégia de um  cluster,  conforme o modelo triplo hélice (PORTER,
1993), requer uma abordagem coletiva, que envolve a administração pública, empresas
e universidades. Tal abordagem também deve ser aberta ao mercado internacional. 

Entre  as  orientações  e  políticas  preconizadas  pelo  Livro  Verde  da  União
Europeia (2006) “Para uma futura política marítima da União: Uma visão europeia para
os oceanos e mares”, deve-se mencionar que os clusters marítimos são apontados como
um  instrumento  de  desenvolvimento  fundamental  para  os  territórios  marítimos
europeus.  É  recomendada  a  exploração  do  potencial  oferecido  pela  formação  dos
clusters,  promovendo  a  combinação  entre  os  setores  de  produção  e  serviços
relacionados ao âmbito marítimo. Nesse mesmo documento, cita-se que o conceito de
cluster foi aplicado com êxito em vários Estados-membros da UE e são denominados
como centros regionais de excelência marítima. Inclusive, é introduzida a ideia de que
os  clusters marítimos  têm  um  papel  no  aumento  da  competitividade  dos  setores
marítimos e na promoção de um sentimento de identidade marítima.

Nesse sentido,  por meio da implementação do Cluster Tecnológico Naval  de
Defesa do Rio de Janeiro (CTND-RJ), busca-se fomentar uma estrutura de governança,
que permita desenvolver, de maneira ordenada, as sinergias da cadeia produtiva relativa
ao Setor da Economia do Mar de “Construção e Reparação Naval Militar e Mercante”,
possibilitando o crescimento socioeconômico da região. Desse modo, através da criação
da capacidade de governança, tal modelo poderá expandir-se e tomar pujança nacional
na forma do Cluster Marítimo Brasileiro. 

OBJETIVO 

O objetivo  deste  seminário  é  ampliar  e  difundir  o  conhecimento  acerca  dos
setores  e  atividades  econômicas  que  tenham  o  mar  como  foco,  da  organização
geográfica  da  produção  e  de  seus  efeitos,  assim  como  das  potencialidades  para  as
cadeias produtivas relacionadas à “Construção e Reparação Naval Militar e Mercante”.
Casos nacionais e internacionais de sucesso de clusters serão apresentados. 

RESULTADOS ESPERADOS 

-  A  ampliação  e  nivelamento  do  conhecimento  do  público-alvo,  formado  por
representantes das comunidades política, empresarial e acadêmica, acerca da formação
de clusters na economia e seus efeitos práticos;

- A sensibilização e apoio desses atores para o Cluster Tecnológico Naval de Defesa
(CTND). 
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PROGRAMA

O Seminário será realizado na manhã do dia 21 de novembro, no período de 09h00 às
17h00. 

Exposições:
08h00 – 09h00 – Credenciamento

09h00 – 09h15 – Palavras de Abertura do Comandante da Marinha

09h15 – 09h45 – Assinatura do Termo de Cooperação entre as Partes do CTND
Atores  sugeridos:  SEDEERI;  SECTI;  Prefeitura  de  Niterói;  EMGEPRON;  ICN;
NUCLEP; CONDOR; AMAZUL; SEBRAE e EGN. 

09h45  –  10h15  –  Palestra:  “O  Cluster  Tecnológico  Naval  de  Defesa:  um
instrumento para o desenvolvimento econômico e social” -  Vice-Almirante Edésio
(EMGEPRON)

10h15 – 10h45 – Intervalo / Coffee Break

10h45 – 11h15 – Palestra: “Pôle Mer Bretanha Atlântico: Um Cluster de Inovação
Marítima como um Impulsionador para o Crescimento Azul” / “Pôle Mer Bretagne
Atlantique: A Sea Innovation Cluster as a Driver for Blue Growth” - 
Ph D. Phil Monbet, Vice-Diretor e Diretor Executivo / Deputy Director and Chief
Executive (Pôle Mer Bretagne Atlantique)

11h15 – 11h45 – Debates 
Moderadores:  Prof.  Dr.  William  de  Sousa  Moreira  (EGN)  /  Prof.  Dra.  Sabrina
Medeiros (EGN) 

11h45 – 13h00 – Intervalo / Brunch 

13h00 – 13h30 –  “Economia do Mar: Desafios e Oportunidades para o  Brasil” -
Prof. Dra. Andréa Carvalho (FURG) 

13h30 – 14h00 – Debates 
Moderador: Prof. Dr. Thauan Santos (EGN) 

14h00 – 14h40 – Mesa Redonda: “Casos de Sucesso de Clusters no Brasil”
Participantes: 

• Me. Arthur Rocha Baptista – Diretor-Presidente do Arranjo Produtivo Local
Marítimo do Rio Grande do Sul

• Sr. Marcelo Nunes da Silva – Coordenador do Cluster Aeroespacial  de São
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José dos Campos

• Sr.  Tiago  Martini  Sanchotene –  Diretor-Presidente  da  Agência  de
Desenvolvimento  de  Santa  Maria  (ADESM)  e  Gestor  do  Arranjo  Produtivo
Local Polo de Defesa e Segurança de Santa Maria 

14:40 – 15:10 – Debates
Moderador: Prof. Dr. William de Sousa Moreira (EGN) 

15h10 – 15h40 – Intervalo / Coffee Break

15h40  –  16h20  – Mesa  Redonda:  “Casos  Internacionais  de  Sucesso  de  Clusters
Marítimos”

Participantes: 
• PhD. Phil Monbet – Vice-Diretor e Diretor Executivo / Deputy Director

and Chief Executive Pole Mer Bretagne Atlantique
• Sr. Chris Wall – Especialista em Negócios no Departmento de Comércio

Internacional  do  Reino  Unido  /  Business  Specialist  Department  for
International Trade UK

• Sr. Erik Ianssen – CEO da Selfa Arctic AS

16h20 – 16h50 – Debates
Moderador: Prof. Dra. Sabrina Medeiros (EGN) 

17h00   – Encerramento –  Vice-Almirante Edésio (EMGEPRON)

PÚBLICO ALVO

• Representantes das frentes parlamentares 
• Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais

(SEDEERI)
• Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  do  Rio  de  Janeiro

(SECTI)
• Autoridades militares e civis convidadas
• Setores interessados do MD; CIRM.
• Atores da cadeia produtiva referente à Construção e Reparação Naval Militar e

Mercante
• Instituições  e  associações  parceiras  (FIRJAN,  SEBRAE,  APEX,  BNDES,

ABIMDE, etc.)
• Corpo docente da EGN
• Profissionais, estudantes e estudiosos do tema convidados

DOCUMENTO DECORRENTE

- Será elaborado um relatório técnico como fruto das reflexões advindas do seminário.
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