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“Itajaí está se firmando não só 

como um polo da indústria da 
construção naval, mas como 
importante polo náutico do 

Brasil”

DIARINHO - O senhor tem 
uma longa experiência na cons-
trução naval. Quando e como 
surgiu essa sua paixão pelos 
barcos?

Roberto Barddal – Surgiu na 
infância, meus pais tinham casa 
em Porto Belo e sempre tivemos 
barco, mas barco de veranista é 
aquele problema, pois fica mais 
tempo fora da água do que dentro 
da água e isso para barco é hor-
rível. Não tem situação pior, por-
que barco foi feito para ficar den-
tro da água ou ele estraga. Só que 
imagina Porto Belo em 1968, não 
tinha nada lá, então, quando nós 
chegávamos para a temporada de 
veraneio, a primeira coisa que a 
gente começava a fazer, meu pai 
e eu, era a manutenção do barco 
para poder usá-lo. Sendo assim, 
foi uma coisa natural essa paixão 
pelos barcos, pois eu sempre es-
tava ajudando meu pai na manu-
tenção dos nossos. Alguns anos 
mais tarde, lá por 1972, eu tinha 
10 anos de idade e comecei a sur-
far, fui o primeiro cara a pegar on-
das na praia de Quatro Ilhas. Mas 
em 1972 a cidade ainda não tinha 
infraestrutura nenhuma. Quando 
quebrava a prancha da gente ti-
nha que arrumar com durepox, 
com cola, o que a gente tinha 
por lá. Por volta de 1978 desco-
bri em Curitiba uma revenda que 
trabalhava com resina e fibra de 
vidro. Então, comecei a fazer 
consertos na minha prancha, na 
do meu irmão e nas dos amigos. 
Só que chegou uma hora que eu 
tava mais consertando prancha 
dos outros do que surfando. Daí 
resolvi começar a cobrar e abri 
na garagem de casa uma oficina-

zinha de consertos. Nesta época 
começou a ter aquela leva de ar-
gentinos e tinha mais carros de 
argentinos do que 
de brasileiros nas 
ruas e aparecia 
de tudo na minha 
oficina. Eles vi-
nham com jet ski, 
pranchas a vela, 
veleiros pequenos, 
com um monte de 
coisas, então, co-
mecei a fazer con-
sertos trabalhando 
com reparo de pe-
ças de fibra de vi-
dro. Em 1979 abriu 
o Iate Clube de 
Porto Belo e eu co-
mecei a trabalhar 
lá fazendo reparos 
e manutenções de 
embarcações du-
rante 15 anos. E 
era interessante 
porque o pessoal 
chegava com todo 
tipo de problema 
nas embarcações 
e eu me compro-
metia a tentar ar-
rumar mesmo sem 
nunca ter feito an-
tes a maioria des-
sas coisas. Nessa 
do eu nunca fiz, 
mas posso tentar, 
acabou que no fi-
nal das contas eu 
desmontava e re-
formava um barco inteiro, desde a 
parte elétrica, mecânica, hidráuli-
ca, fibra, pintura, madeira, mas-
treação [conjunto dos mastros, 
vergas, cesto da gávea e paus de 

uma embarcação], vela, fazia 
tudo. Quer dizer, foi uma escola 
fantástica.  E aí, na sequência, 

acabei montando 
um estaleiro, em 
Porto Belo, onde 
a gente construía 
embarcações de pe-
queno porte. Mas 
peguei a década 
de 80 que foi uma 
época muito ruim, 
o fosso da constru-
ção naval no Brasil. 
O país chegou a ser 
a segunda maior 
potência do mun-
do na construção 
naval na década de 
1970 quando tinha 
40 mil funcioná-
rios na construção 
naval, mas na dé-
cada de 1980 esse 
número foi reduzi-
do para 2.000 fun-
cionários. Então, 
você imagina, foi 
uma quebradeira 
assim terrível e foi 
uma época muito 
complicada porque 
nós tivemos aque-
la série de proble-
mas econômicos. 
Tivemos o plano 
Cruzado 1, Cruza-
do 2, plano Collor, 
plano Verão, plano 
Bresser. Foi um de-
sastre em cima do 

outro e foi uma época bastante 
complicada. E eu vivi essa época 
com o estaleiro que nasceu com 
a pretensão de construir veleiros. 
Nós tínhamos pouquíssimas pes-

soas que iriam construir veleiros 
no Brasil e barcos, principalmente 
em se tratando de barco de espor-
te e recreio. É aquela situação que 
meu pai sempre dizia: barco é a 
última coisa que a pessoa com-
pra e a primeira que ele vende 
quando a coisa começa a apertar. 
Trabalhei 10 anos no meu próprio 
estaleiro e comecei a ver que o 
negócio era tentar fugir da cons-
trução de embarcações de recreio 
e tentar partir para embarcações 
mais voltadas para o trabalho. Aí 
a gente fez embarcações de pes-
ca, fizemos algumas embarcações 
como plataformas flutuantes para 
a Epagri [empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural 
de Santa Catarina], a implanta-
ção da maricultura [é o cultivo de 
organismos marinhos em seus 
habitats naturais, geralmente 
com objetivos comerciais] em 
Santa Catarina. Eu produzi mui-
tas unidades para a Epagri de bal-
sas de trabalho, de plataformas 
flutuantes de trabalho. E a gen-
te produziu várias balsas dessas 
e tal, mas foi uma época muito 
complicada. Aí acabou que, no 
estaleiro, nós tínhamos dificulda-
de de mão de obra, dificuldade de 
fornecedor, tinha de vender o que 
a gente produzia, então foi uma 
época muito conturbada e eu aca-
bei deixando isso de lado e come-
cei a trabalhar como freelancer 
nos estaleiros em Itajaí. [E como 
começou a sua vida acadêmica?] 
Nesse meio tempo, cursei Arqui-
tetura por pressão do meu pai, 
que tinha uma construtora, mas 
não cheguei a me formar. Então, 
quando chegou a hora de escolher 
o que eu queria fazer da vida, 

não tinha dúvida que queria ser 
construtor naval, só que no Bra-
sil não existia nada parecido com 
isso. O que tinha mais próximo 
disso era um curso de Engenha-
ria Naval, mas eu não queria ser 
engenheiro para projetar barco, 
e sim construir barcos. E acabei 
deixando a Engenharia Naval até 
porque a Engenharia Naval era no 
Rio de Janeiro ou em São Paulo, 
era muito complicado. Depois me 
casei e minha mulher começou a 
trabalhar na Univali e sugeriu que 
eu voltasse a estudar depois de 19 
anos. A princípio eu não queria, 
mas vocês sabem que lidar com 
mulher é complicado [risos]. En-
tão, de tanto ela falar, eu acabei 
fazendo Administração na Uni-
vali, mas sempre trabalhando na 
construção naval. Eu trabalhava 
como freelancer em Itajaí e fiz o 
mestrado em Administração. Um 
ano depois de me formar na gra-
duação o meu coordenador de 
curso me chamou para dar aulas. 
Uma coisa que nunca tinha pas-
sado pela minha cabeça... Depois 
abriu um edital de processo de se-
leção interno de professores para 
o curso de Tecnologia de Constru-
ção Naval e acabei entrando no 
curso. Um ano depois acabei me 
tornando coordenador do curso e 
já estou há cinco anos nesta fun-
ção. É uma satisfação muito gran-
de porque você veja, eu queria ser 
construtor naval e acabei sendo o 
coordenador de um curso que for-
ma construtores navais. Eu tenho 
uma satisfação muito grande em 
estar à frente do curso.

DIARINHO - O mercado naval 
na região está aquecido. A ci-

ENTREVISTÃO

Roberto Barddal chegou a ingressar na 
faculdade de Arquitetura atendendo 
às expectativas da família, do ramo de 
construção civil. Mas  foi em Administração 

que ele se formou,  sem nunca abandonar  o sonho 
de ser construtor naval. Começou a consertar 
pranchas de surfe na casa de veraneio da família. 
Depois, trabalhou por 15 anos no Iate Clube de 
Porto Belo, fazendo reparos e manutenções em 
embarcações; na sequência,  por 10 anos se dedicou 
ao seu próprio estaleiro antes de trabalhar como 

freelancer em estaleiros da região. Atualmente é 
professor e coordenador do curso de Tecnologia 
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de gerente dos laboratórios de Engenharia da 
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fala sobre a sua trajetória até chegar à construção 
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Itajaí e região.
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O engenheiro 
naval é quem 
projeta a 
embarcação, mas 
a sua formação 
não foi voltada 
para a construção 
da mesma. Então 
é necessário 
um profissional 
que conheça 
os materiais, as 
técnicas e os 
procedimentos 
de construção, 
isso aliado à 
vivência e à 
experiência 
neste ramo da 
construção


