SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL E OFFSHORE

Conclusões
Cenário 2º Trimestre 2011
A indústria da construção naval brasileira atingiu o estágio de consolidação,
com a geração ordenada de empregos, distribuição regional da produção e
atendimento às normas e certificações internacionais.
Respondeu de forma positiva aos financiamentos com recursos do Fundo da
Marinha Mercante, implantando novos estaleiros e capacitando recursos
humanos em diversos Estados brasileiros.
Navios e plataformas construídos no Brasil atendem aos padrões de
qualidade internacionais.
Grupos empresariais brasileiros e internacionais continuam a realizar
investimentos na implantação de novos estaleiros.
A política industrial para a reativação do setor tem sido bem-sucedida nos
objetivos de implantar a capacidade local para construção de navios e
plataformas, com geração de emprego e renda.
As boas práticas nas relações trabalhistas dos estaleiros merecem
reconhecimento da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
A nova fase de expansão da indústria da construção naval visa atender ao
plano de investimentos da Petrobras, à expansão do transporte marítimo de
longo curso e cabotagem e ao transporte fluvial.
O crescimento previsto da contratação de pessoal nos novos estaleiros
coloca a capacitação e qualificação de recursos humanos como um dos
desafios do setor.
O aumento do conteúdo local na construção de navios e plataformas ganha
prioridade, em 2011. O SINAVAL avança para se tornar um dos
coordenadores desse esforço para aumento da produção local de sistemas e
equipamentos.
Acordos assinados com as instituições financeiras que são os principais
agentes do Fundo da Marinha Mercante permitirão ao SINAVAL integrar ao
esforço do conteúdo local os maiores bancos de fomento do País.
Os desafios estão identificados e suas soluções vêm sendo encaminhadas.
O SINAVAL tem confiança na continuidade da política industrial para a
construção naval brasileira, que se apresenta como um segmento forte no
desenvolvimento socioeconômico para promoção da melhoria da qualidade
de vida de todos os brasileiros.
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