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Realizado com sucesso o  
I Fórum de Conteúdo Local

O “I Fórum de Conteúdo Lo-
cal”, realizado no Rio de 
Janeiro, dia 5 de agosto 

de 2011, promovido pelo SINA-
VAL e pela Fundação ARO, foi 
marcado pela presença maciça 
de empresários e autoridades. 
Mais de 250 empresários ou-
viram o Ministro do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Fernando Pimentel, 
dizer que o conteúdo local em 
navios e plataformas aumentou, 
mas poderá ser maior. O presi-
dente da Petrobras, José Sergio 
Gabrielli, disse que a Petrobras 
é uma indústria naval, já que 
as reservas de petróleo estão no 

subsolo do leito do mar brasi-
leiro. “Para atender à crescente 
demanda brasileira por deri-
vados de petróleo, atualmente 
em 3 milhões de barris/dia, a 
quinta maior do mundo (depois 
dos EUA, China, Índia e Ja-
pão), exigirá muito da indústria 
brasileira, principalmente da 
indústria de construção naval 
e sua rede de fornecedores” 
disse Gabrielli.
Veja no portal www.sinaval.org.
br a apresentação detalhada da 
demanda por navipeças coor-
denada pelo vice-presidente do 
SINAVAL Franco Papini.
(Continua na página quatro)
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Indicador SINAVAL

O Indicador SINAVAL para o 
período prossegue apontando 
negóCIos em expansão.  
O sucesso dos eventos realiza-
dos em agosto, a “Navalshore 
2011” e o “I Fórum de Con-
teúdo Local” demonstraram 
a identidade de propósitos de 
empresários e autoridades so-
bre o futuro da indústria naval 
brasileira. A imprensa registrou 
amplamente os resultados dos 
eventos, com destaque para a 
cobertura realizada pelo canal 
de TV GloboNews.
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Cenário da construção naval apre-
sentado na “Navalshore 2011”
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Personalidades partici param do  
“I Fórum de Conteúdo Local”
Veja a lista dos participantes  
do evento na página 4 

Lula fará palestra 
para empresários e 
operários dia 19/9

O SINAVAL convidou o ex-
-presidente Lula para a pales-
tra que será realizada no dia 
19 de setembro de 2011, em 
Niterói, sobre o tema “A Sus-
tentabilidade da Indústria da 
Construção Naval Brasileira”.

Rocha convida Lula para palestra

www.sinaval.org.br
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Carta Naval

O período, repleto de notí-
cias, registrou o evento da 
“Navalshore 2011” (3 a 5 

de agosto) e a realização, pelo 
SINAVAL e Fundação Aro, do “I 
Fórum de Conteúdo Local”. Apre-
sentamos o cenário da indústria 
da construção naval brasileira e a 
carteira de encomendas dos esta-
leiros, demonstrando a continui-
dade da geração de empregos e a 
implantação de novos estaleiros. 
O sucesso do evento sobre o 
aumento do conteúdo local para 
navios e plataformas pode ser 
avaliado pela presença das auto-
ridades e por declarações do pre-
sidente da Petrobras, José Sergio 
Gabrielli, de que a demanda por 
navios e plataformas se estende-
rá além de 2020. 
A apresentação da demanda 

detalhada 
por navipeças 
para navios e 
plataformas, 
disponível 
no portal do 
SINAVAL na 
Internet, é a 
principal peça para articulação 
dos fornecedores.
O SINAVAL prossegue com foco 
na sua missão de defender a 
expansão dos estaleiros brasilei-
ros e contribuir para o desenvol-
vimento socioeconômico brasi-
leiro. Buscamos atingir nossas 
metas de aumento do emprego, 
desenvolvimento de tecnologia e 
realizando a inovação necessária 
para superar os desafios à frente.
ariovaldo Rocha,  
Presidente do SINAVAL.
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Conclusões do levantamento realizado 
pelo SINAVAL sobre conteúdo local
(veja a íntegra da apresentação no Portal Sinaval)

Participação geral na estrutura de custos

As planilhas de estrutura de cus-
tos foram desenvolvidas a partir 
de casos concretos de navios e 
plataforma em construção. O 
principal item para avanço do 
fornecimento local são máquinas 
e equipamentos, exatamente 
os que representam maior valor 
agregado de tecnologia.
A participação da produção ou 
montagem realizada pelo estalei-
ro é o principal item que con-

tribui para mais da metade dos 
valores de conteúdo local.
Navios de apoio marítimo com 
39% do valor importado e pla-
taforma tipo FPSO com 35,8% 
são os segmentos onde o maior 
esforço de fornecimento local 
precisa ser realizado. O navio 
petroleiro com 29,2% do va-
lor importado é o grupo onde 
o fornecimento local está mais 
desenvolvido.

Navios petroleiros Navios de apoio marítimo 
PSV

Plataformas de petróleo  
FPSo

Conteúdo importado 29,2% Conteúdo importado 39,0% Conteúdo importado 35,8%

Máquinas importadas 19,0% Máquinas importadas 30,3% Equipamentos importados 21,0%

Conteúdo local 70,8% Conteúdo local 61,0% Conteúdo local 64,2%

Produção estaleiro 50,4% Produção estaleiro 43,7% Montagem e  
comissionamento 31,3%

www.sinaval.org.br
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Os estaleiros brasileiros associa-
dos ao SINAVAL apresentaram, 
no segundo trimestre de 2011, 

pequena variação em relação às 
estatísticas do final de 2010.
O emprego direto aumentou para 
56.368 pessoas com carteira assi-
nada. O volume de obras apresen-
tou pequena redução, para 6.243 
milhões de TPB (toneladas de porte 
bruto). As obras em andamento 
somam 278 empreendimentos.
No entanto, ainda existem obras a 
contratar, previstas para este ano de 
2011: 14 navios do programa EBN, 
21 navios sonda e 30 navios de 
apoio marítimo. Somando estes 65 
empreendimentos aos já contrata-
dos, a quantidade de obras aumen-
ta para 336 e o TPB passará dos 
6,9 milhões.
A dinâmica do setor está estabe-
lecida de uma forma positiva.  Os 
desafios prosseguem - qualificação 
e formação de recursos humanos, 
aumento da produtividade dos esta-
leiros e aumento do conteúdo local.
Nesse ambiente de desafios e 
realizações, há uma política indus-
trial em estruturação que promove 
a industrialização, cria oportuni-
dades para investimento produtivo 
do capital internacional e estimula 
investimentos no desenvolvimento 
de tecnologias e inovação.
Apesar dos desafios e dos deba-
tes, é um setor com uma pauta de 
temas positivos.
Estes fatos constam da apresenta-
ção do secretário executivo do SI-
NAVAL, Sergio Leal, na “Navalshore 
2011”, no dia 3 de agosto de 2011. 
A íntegra da apresentação pode ser 
obtida no Portal SINAVAL.

Apresentação na “Navalshore 2011” mostra  
cenário positivo da construção naval

obras e empregos – Junho 2011
estado / município obras TpB part. % empregos part. %

Rio de Janeiro 
(total) 58 1.479.600 23,70 24.374 43,24

Rio Janeiro 30 1.235.000 19,78 4.999 8,87

Niterói 23 227.500 3,64 8.188 14,53

São Gonçalo 5 17.100 0,27 1.208 2,14

Angra dos Reis ND ND ND 9.979 17,70

São Paulo (total) 108 330.500 5,29 777 1,38

Guarujá 8 10.500 0,17 777  

Araçatuba 100 320.000 5,13 ND  

Total sudeste 166 1.810.100 28,99 25.151 44,62

Santa Catarina  
(Navegantes) 48 156.785 2,51 2.076 3,68

Rio Grande do Sul  
(Rio Grande) 13 1.120.000 17,94 5.500 9,76

Total sul 61 1.276.785 20,45 7.576 13,44

Pernambuco  
(Suape) 30 3.072.000 49,21 12.111 21,49

Bahia ND ND ND 2.800 4,97

Ceará ND ND ND 850 1,51

Sergipe ND ND BD 350 0,62

Total nordeste 30 3.072.000 49,21 16.111 28,59

Pará (Belém) 21 84.000 1,35 329 0,58

Amazonas ND ND ND 7.201 12,78

Total norte 21 84.000 1,35 7.530 13,36

Total geral 278 6.242.885 100 56.368 100
Fonte: SINAVAL

Sergio Leal, secretário-executivo do SINAVAL
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O presidente do SINAVAL, Ario-
valdo Rocha, disse que o Fó-
rum é a iniciativa do SINAVAL 

para ordenamento das prioridades 
quanto ao aumento da participação 
local no fornecimento de bens e 
serviços para navios e plataformas. 
“Vamos abordar fontes de finan-
ciamento, qualidade dos produtos, 
atendimento dos prazos e outros 
fatores decisivos para o sucesso 
dos negócios existentes e por vir” 
destacou. “A presença de tantas 
autoridades presentes demonstra a 
prioridade do nosso tema. O aumen-
to do conteúdo local é uma diretriz 
da política industrial do Governo da 
Presidenta Dilma Rousseff”.

MeSA 1 
Pré-Sal e o Desenvolvimento do Brasil 
aRIovaLdo RoCha, Presidente do SINAVAL 
FeRnando anTonIo BRITo FIaLho,  
Diretor-Geral da Antaq 
RoBeRTo ZuRLI, Diretor de Insumos Básicos e 
Infraestrutura do BNDES, representando o presidente 
do BNDES, Luciano Coutinho 
seRgIo maChado, Presidente da Transpetro 
José umBeRTo peReIRa,  
Superintendente Nacional da Caixa 
aLdemIR BendIne, Presidente do Banco do Brasil 
José séRgIo gaBRIeLLI, Presidente da Petrobras, 
representando o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
presidente do Conselho de Administração da Petrobras 
maRCo anTonIo maRTIns aLmeIda,  
Secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis 
Renováveis do Ministério de Minas e Energia 
LuIZ CésaR BRandão maIa,  
Secretário de Fomento para Ações de Transportes – 
Substituto representando o Ministro dos Transportes 
JuLIo Bueno, Secretário Estadual de 
Desenvolvimento, representando o Governador do 
Estado do Rio de Janeiro 
FeRnando pImenTeL, Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 

MeSA 2 
As oportunidades e os desafios 
João CaRLos FeRRaZ,  
Presidente da Sete Brasil

nILdo RIBeIRo do RosáRIo neTo,  
Gerente da Diretoria Comercial do Banco do Brasil 

CaRLos eduaRdo de sá BapTIsTa,  
Presidente da ABITAM

aLBeRTo maChado neTo,  
Diretor Executivo da ABIMAQ,  
representando também a ABINEE 

pauLo RoBeRTo CosTa,  
Diretor de Abastecimento da Petrobras,  

RoBeRTo ZuRLI,  
Diretor de Insumos Básicos e Infraestrutura do 
BNDES

eugênIa RegIna de meLo,  
Superintendente Regional da Caixa

mauRo RoBeRTo da CosTa mendes,  
Gerente Geral da Área de Projetos de  
Desenvolvimento da Produção da Petrobras

FRanCo papInI,  
Vice-Presidente Executivo do SINAVAL 

Personalidades presentes no I Fórum de Conteúdo Local:

O vice-presidente do SINAVAL, Franco Papini, comparou a sintonia entre os agen-
tes promotores do conteúdo local à regência de uma grande orquestra e distribuiu 
batutas de maestro para Sergio Gabrielli, Sergio Machado e Ariovaldo Rocha. 


