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Ofício 1aSec/R III/no J -3 ~ 4 /12 Brasília, 16 de agosto de 2012.

Exmo. Senhor Deputado
RICARDO IZAR
Gabinete 634 - Anexo 4

Assunto: resposta a Requerimento de Informação

Senhor Deputado,

Encaminho a Vossa Excelência cópia do Ofício n? 8829-

GM/Aspar-MD, de 14 de agosto de 2012, do Ministério da Defesa, em resposta

ao Requerimento de Informação n° 2374/2012, de sua autoria.

Atenciosamente,

.<~:~":.- ;-~·1:;-;Ç~//7

.,---~
Educydo Gomes

Pri~lro-Secretário
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Brasília, J« de agosto de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO GOMES
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
70160-900 - Brasília - DF

Assunto: Programa de Obtenção de Meios de Superfície para a Mar-inha do Brasil -
Prosuper, Requerimento de Informação n~ 2,37412012,

Senhor Primeiro-Secretário,

1. Refiro-me ao Ofício lªSec/RIIE/n~ 1.988/12, de 10 de julho de 2012, que trata do
Requerimento n~ 2.374/2012, por meio do qual o Deputado Ricardo Izar (PSD/SP) solicita
informações a respeito do Programa de Obtenção de Meios de Superfície para a Marinha do
Brasil - Prosuper. _~

2. A respeito do assunto, cumpre-me levar ao conhecimento do nobre Deputado as
seguintes respostas aos questionamentos apresentados pelo autor do requerimento em causa:

Informação requerida nº 1:

"1) Confirma-se a existência de uma mrssao da Marinha do Brasil com a
missão, dentre outras, de acompanhar o desenvolvimento do projeto da fragata britânica
de Classe T -26?" .

Sim. Atualmente três oficiais engenheiros estão no Reino Unido acompanhando o
desenvolvimento do projeto da Fragata T-26 ("Global Combat Ship" - GCS).

Informação requerida nº 2:

"2) A característica sea-proven é considerada condição sine qua 110/1 para
qualificação no processo de escolha das fragatas previstas no Prosuper?"

Sim, O atual modelo estratégico concebido para o Prosuper prevê a existência de
projeto e de navios já construídos, que é condição "sine qua non ", não somente para as fragatas,
mas para os demais navios do Programa (Navios-Patrulha Oceânicos e Navio de Apoio
Logístico).

Informação requerida nº 3:

"3) Caso a resposta à primeira pergunta seja positiva, há missões previstas
para acompanhamento de projetos ainda não concluídos definitivamente junto a outras
Marinhas, como por exemplo a alemã, a espanhola, a francesa, a italiana e a holandesa?"

Não. No momento, a única Marinha com a qual a Marinha do Brasil realiza o
acompanhamento de um projeto específico é a Royal Navy (UK).
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Informação requerida nº 4:

"4) Caso a resposta à primeira pergunta seja positiva, qual a vantagem para
a tecnologia naval brasileira desse acompanhamento de projetos ainda não completados?"

O acompanhamento do projeto, tanto nos aspectos técnicos como no de seu
gerenciamento, traz inquestionáveis vantagens para a Marinha do Brasil, uma vez que se trata do
projeto de um navio extremamente complexo, desenvolvido por um dos maiores escritórios de
projeto do mundo para uma Marinha de primeiro nível (RN).

Informação requerida nº 5:

"5) Como o Ministério da Defesa vê a racionalização dos esforços em prol de
uma otimização para a construção de um pólo de excelência naval brasileiro, em
consonância com a tendência moderna das potências navais mundiais, onde evitaremos
desperdício de recursos públicos e aplicaremos tecnologias para as quais não incor-reremos
no risco de pagarmos múltiplas vezes pelas mesmas coisas?"

A estratégia do Ministério da Defesa ~para a obtenção dos meios, incluindo o
Prosuper, estabelece como mandatória a construção dos meios no Brasil, com ênfase na
Transferência de Tecnologia. A contratação de um grande estaleiro estrangeiro, detentor de
modernas tecnologias de projeto de construção, para selecionar, capacitar e acompanhar a
construção em um estaleiro brasileiro, permitirá que esse estaleiro nacional seja capacitado para
projetar e construir navios militares. A fomentação da Indústria Nacional de Defesa com a
construção dos meios para a Marinha do Brasil em estaleiro nacional está intrinsecamente
associada a esse processo.

Informação requerida nº 6:

"6) Levando em conta que diversos países europeus, entre eles o Reino Unido,
a Alemanha, a Espanha, a Itália e a França reduziram de modo significativo seus
investimentos em material militar, o acompanhamento pelo Brasil de projetos ainda em
fase de desenvolvimento poderia estar atrelado a compromissos potenciais de co-
investimento brasileiro na finalização de tais projetos?"

Não há esse compromisso. O Ministério da Defesa ainda não decidiu a respeito da
participação conjunta efetiva da Marinha do Brasil no Programa do GCS. A existência de uma
missão da Marinha do Brasil no Reino Unido acompanhando o desenvolvimento do projeto da
fragata britânica de Classe T-26, além de colher conhecimentos na área técnica e gerencial do
projeto, permitirá colher subsídios para uma futura decisão do Ministério da Defesa quanto ao
prosseguimento ou não das tratativas com o Reino Unido visando a uma parceria estratégica no
desenvolvimento do projeto.

Informação requerida nº 7:

"7) Há ou não um programa articulado,operacional, tecnológico, industr-ial
para o Prosuper em sua totalidade, aproveitando as sinergias de suas dimensões, ou
continua-se em reflexões teóricas, a serem vistas caso a caso, com múltiplos estaleiros em
potencial de implantação, gerando futuras redundâncias, lay-offts e desperdício de
recursos?"
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Apesar de a indústria de construção naval brasileira estar, presentemente,
aquecida, somente dois estaleiros nacionais, no momento, possuem aplicação dual, dedicando-se,
também, à construção de navios militares. A estratégia do Prosuper estabelece que seja
contratado um estaleiro estrangeiro, detentor do projeto dos navios envolvidos no Programa, e
que caberá a este estaleiro selecionar e capacitar estaleiro (s) brasileiro (s) onde será realizada a
construção dos navios. Tem sido buscado, nos últimos anos, aproximar os estaleiros estrangeiros
que detêm tecnologia para a construção de navios militares de maior complexidade, que
participam do Prosuper, dos estaleiros nacionais potencialmente interessados em engajar nesse
tipo de construção naval, sendo a decisão estratégica de escolha do parceiro à discrição das
partes envolvidas. A instalação de uma filial do estaleiro estrangeiro no Brasil também não está
descartada, havendo vantagens decorrentes.

Informação requerida nQ 8:

"8) Que lições o problema tecnológico e de preparação de mão de obra
especializada acarretado pelo episódio do petroleiro João Cândido trouxe para a
planificação do programa de construções do Prosuper levando-se em conta que a
construção naval militar é muito mais rigorosa do que aquela encontrada no caso João
Cândido?"

Ver resposta ao item 7, anterior. Corno todos os estaleiros participantes do
Prosuper têm renome na construção naval mundial, e como O modelo estratégico presentemente
adotado para o Prosuper prevê que eles serão responsáveis por entregar os navios à Marinha do
Brasil com a mesma qualidade dos navios construídos em seu (s) canteiro (s), a escolha e
capacitação do parceiro brasileiro, certamente terá que levar em conta o histórico recente da
indústria e o seu potencial técnico e gerencial para engajar em empreendimentos de grande
envergadura, sendo relevantes, sem dúvida, episódios como o ocorrido no caso da construção do
Navio "João Cândido".

3. Coloco-me à disposição para os esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência
reputar necessários.

Atenciosamente,
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General e Exército E :&0 MARTINS PERI

Minj1stro de Estado da Defesa, Interino


