


Quem somos

O SINAVAL é a instituição que representa os estaleiros
brasileiros instalados em diversas regiões do país.

A missão do SINAVAL é fomentar a expansão do setor,
defender os interesses do segmento, participar de grupos
de estudos em órgãos governamentais e instituições de
ensino e pesquisa.



A Importância da Indústria Naval e 
Offshore

A indústria naval, em todo o mundo, é considerada de importância
estratégica, sendo apoiada e incentivada pelos governos;

Representa a mobilização de grandes contingentes de mão de obra e de
vastos recursos financeiros;

Influi na economia dos países pelo alto fator de multiplicação que
proporciona ao longo de sua cadeia produtiva;

É um elo vital na inserção dos países na economia mundial. Cerca de 95%
do comércio mundial é realizado por via marítima ou por hidrovias;

O crescimento da exploração e produção de petróleo e gás natural em alto
mar tornou o segmento offshore, nos últimos dez anos, um importante
mercado para o setor.
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Diferenciais regionais

Logística privilegiada em relação aos mercados da América do Norte, África
e Europa;

Investimentos em modernização da infraestrutura;

Disponibilidade de áreas para a instalação de estaleiros de grande porte;

Incentivos fiscais dos governos federal e estaduais.



Cenário atual

A indústria naval e offshore do Brasil, após ter chegado a ser a 2ª do mundo
nos anos 70, entrou em colapso nos anos 80 e 90;

A partir dos anos 2000, o setor vem sendo retomado graças a uma
consistente política do Governo Federal e à grande demanda nos mercados
tanto externo, como interno;

No passado, o setor esteve fortemente concentrado nas regiões Sudeste e
Sul, particularmente no Rio de Janeiro;

Na fase atual, as perspectivas são de descentralização do segmento, com a
implantação de grandes estaleiros nas regiões Nordeste e Norte;



O passado da indústria naval no Norte e 
Nordeste

A região contava, até um passado recente, com pequenos estaleiros
focados basicamente na produção de barcos de pesca (Nordeste) e
embarcações para o transporte fluvial de passageiros (Norte);

Não havia empreendimentos de maior capacidade e com mais tecnologia
agregada ao negócio;

Devido à inexistência de pólos navais fortes, também não havia
disponibilidade de mão de obra especializada.



Mapa dos Estaleiros – Norte Nordeste



O presente e futuro

Nesse momento de retomada da indústria naval, as vantagens logísticas do
Norte e Nordeste atraem investidores nacionais e internacionais;

Grandes estaleiros estão previstos para os estados da Bahia, Ceará e
Alagoas;

Em Pernambuco, o Estaleiro Atlântico Sul, com investimentos de R$ 1,6
bilhão, já está praticamente concluído e opera desde setembro de 2008.



Mapa dos Estaleiros – Norte Nordeste



Grandes projetos previstos para o 
Nordeste

Pernambuco: Estaleiro Alusa e Construcap;

Alagoas: Eisa Alagoas;

Bahia: Estaleiro da Bahia S/A e Paraguaçu;

Ceará: Promar Ceará.



Pernambuco

Estaleiro Alusa

Investimentos: US$ 350 milhões;

Investidores: Alusa/Galvão Engenharia/Songdong;

Construcap

Investimentos: US$ 100 milhões

Empregos: 7.000



Alagoas

Estaleiro Eisa

Investimento: US$ 750 milhões;

Investidor: Sinergy;

Capacidade: 280 mil toneladas/ano;

Empregos: 4,5 mil na primeira etapa; 10.000 na segunda fase.



Bahia

Estaleiro da Bahia S/A

Investimento: US$ 400 milhões;

Investidores: OAS/Sertal/Piemonte;

Capacidade: 100 mil toneladas/ano;

Empregos: 2.500.

Estaleiro Paraguaçu

Capacidade: 100 mil toneladas/ano



Ceará

Promar Ceará

Investimento: US$ 100 milhões;

Investidor: PJMR;

Capacidade: 15 mil toneladas/ano;

Empregos: 1.800.



O Fundo de Marinha Mercante

Na última reunião do Fundo de Marinha Mercante, realizada em dezembro
passado, foram aprovados financiamentos totais de R$ 14 bilhões, com
prioridade para os estaleiros que estão se instalando no Nordeste.



Empregos



Fim da apresentação
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