Mensagem do Presidente

Código de Ética ABEMI

CONQUISTAS
E NOVOS CAMINHOS

O presente Código de Ética reitera aos membros do Conselho e da Diretoria, aos
colaboradores e aos representantes das Associadas, o compromisso de respeitar os
princípios da ABEMI em todas as atividades exercidas na Associação e em suas empresas.

Princípios

O ano de 2018 teve uma baixa atividade na área de
engenharia à exceção de alguns setores específicos, mas
ao final apresentou uma inflexão para melhor em diversos
segmentos. O nível de emprego parou de deteriorar, e o
ambiente macro econômico voltou a patamares bastante
aceitáveis. Para o ano que se inicia, nossa posição é
otimista. A disposição do governo de reduzir o tamanho do
estado, aprofundar o ajuste das contas públicas, mudar de
postura nas relações internacionais além de outras medidas
liberalizantes, devem abrir uma janela de oportunidade para
o país voltar a crescer e gerar empregos.
A ABEMI, se firmou como um protagonista importante nas
questões envolvendo engenharia industrial tendo participado
em Brasília de propostas em defesa da engenharia brasileira.
Desenvolveu-se um plano estratégico revendo e atualizando
a atuação da associação e foram formalizadas parcerias
com especialistas facilitando acesso dos associados a
novas tecnologias que proporcionam o aumento de
competitividade tendo como benefício adicional a geração
de caixa que permite o fortalecimento da atuação da
associação. Intensificou-se o esforço na recuperação de
associados que haviam deixado a associação e investiuse muito na melhora da comunicação com os associados
e o mercado. Diversas palestras foram realizadas e
oportunidades no Brasil e no exterior foram apresentadas por
entidades nacionais e estrangeiras.
Estamos em novos tempos no país com mais
otimismo e oportunidades apesar das dificuldades
pelas quais temos que superar. A ABEMI já como
um protagonista nacional, na nova gestão a se
iniciar permanecerá na defesa dos interesses
de seus associados.

•
•
•
•

•
Nelson Romano
Diretor Presidente

•
•
•

Conduzir as atividades da ABEMI com transparência e integridade, cultivando
credibilidade com as Associadas, clientes e sociedade brasileira.
Esforçar-se no sentido da elevação social da ABEMI, realizando dignamente
sua propaganda.
Não criticar ou injuriar, de maneira desleal ou desabonadora, a atuação de
uma Associada, bem como de outras entidades de classe.
Eximir-se de praticar atos que possam, direta ou indiretamente, prejudicar os
interesses das Associadas, como aproveitar-se, sem citação ou autorização, de
ideias, planos ou projetos de terceiros.
Não agir em nome da ABEMI para obter vantagens individuais ou para a
empresa que representa.
Considerar como confidencial toda e qualquer informação que obtenha da
ABEMI, quando esta assim o solicitar.
Informar imediatamente às Associadas qualquer impedimento que julgue
relacionado com seus projetos ou serviços.
Cumprir e fazer cumprir o disposto no Estatuto da ABEMI.

Visão

Missão

Ser reconhecida como instituição com
prestígio e representatividade nacional
na defesa dos interesses de suas
Associadas e da engenharia brasileira.

Congregar e representar empresas
cujas atividades se relacionam com
a implantação de empreendimentos
públicos ou privados nos setores
industrial e de infraestrutura, exercendo
a defesa dos interesses das Associadas,
protegendo a livre concorrência,
reunindo conhecimentos na busca de
competitividade coletiva e contribuindo
para o desenvolvimento econômico e
social do país.

Diretoria e Conselho

DIRETORIA E CONSELHO ELEITOS – GESTÃO 2016 - 2019
DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR VICE-PRESIDENTE

TITULAR

NELSON ROMANO
DORIS ENGENHARIA LTDA.

MARCELO F. C. A. CORRÊA
REMAC ENGENHEIROS
E CONSULTORES Ltda.

ALFREDO AMERICANO
DA COSTA

SUPLENTE

AP CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

TITULAR
ENGENHARIA

CONSTRUÇÃO CIVIL

MÁRCIO ALBERTO CANCELARA
PROJECTUS CONSULTORIA
LTDA.

SAULO ROCHA
CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT S.A

SUPLENTE

GABRIEL AIDAR ABOUCHAR
ENCONSULT ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA

TITULAR

FABRICAÇÃO

MONTAGEM E MANUTENÇÃO

PAOLO FIORLETTA
METROVAL CONTROLE
DE FLUIDOS LTDA

OSCAR SIMONSEN
MONTCALM MONTAGENS
INDUSTRIAIS S.A.

SUPLENTE

HIDEO HAMA
FLUXO SOLUÇÕES
INTEGRADAS LTDA.

TITULAR

SUPLENTE

PAULO NISHIMURA
NIPLAN ENGENHARIA S.A.

FRANCISCO ASSIS DE
OLIVEIRA ROCHA
UTC ENGENHARIA S.A.

LOGÍSTICA
HENRIQUE ZUPPARDO JUNIOR
MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA.
TITULAR

RAFAEL RIBEIRO DE MENDONÇA LIMA
TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA

DIRETOR EXECUTIVO
MATIAS CERRATO
FERNANDEZ

SUPLENTE
ANTONIO AFFONSO
MAC DOWELL LEITE
DE CASTRO ADVOGADOS

Destaques da Gestão 2018

POLITICA DE
COMPLIANCE
ABEMI
Foi constatada a necessidade de estabelecer uma politica de Compliance
para a Associação. Diante disso o Presidente Nelson Romano elaborou
um documento que foi consolidado e aprovado por todos os Diretores e
Conselheiros. Cabe ressaltar que, a qualquer momento o mesmo pode ser
revisado no que se fizer necessário para estar sempre adaptado às Politicas
da Associação. Tal documento encontra-se à disposição dos associados
que queiram consultá-lo, o mesmo está sendo disponibilizado no site da
associação e até que isso ocorra, uma cópia do mesmo
pode ser solicitado a secretaria da ABEMI.

PETROBRAS

CARTA À
PETROBRAS
A ABEMI, visando mais uma vez os interesses de suas associadas e
contribuir para o desenvolvimento econômico da sociedade e do setor de
engenharia industrial, enviou uma carta à PETROBRAS referente a Licitação
para serviços de Projeto na modalidade “Leilão”. Na carta foram colocados
argumentos mostrando quais aspectos nessa modalidade são negativos
para uma contratação dentro de uma realidade de trabalho de projeto de
engenharia e salientando também que as informações fornecidas no edital
são insuficientes. Também foi solicitada uma reunião entre a ABEMI e a
PETROBRAS para tratarem do assunto, porém não obtivemos resposta à
referida carta.

CONTEÚDO LOCAL

PEDEFOR
Homologação ad hoc.: audiência publicada com a regulamentação do uso da
Unidade de Conteúdo Local, um recurso que as operadoras poderão dispor para
complementação de conteúdo local e quitação de multas passadas. O Conteúdo Local
hoje estabeleciodo é no mínimo 40%. As unidades de conteúdo local são equivalentes
moenetários baseados em investimentos envolvidos com um multiplicador aplicável
conforme a atividade envolvida. O presidente Nelson Romano elaborou um documento
colocando os pontos que interessam as empresas e apresentou na reunião do dia 06/11
no MDIC em Brasília. Na ocasião, o presidente Nelson Romano teve a oportunidade de
apresentar suas colocações sobre o assunto e suas observações.

PARCERIA DYNAMIS
AUTOMAÇÃO E CURSOS
A ABEMI fechou também uma parceria com a empresa Dynamis Automação e
Cursos, que realizou uma série de cursos técnicos, gerenciais e palestras na ABEMI. Os
temas abordados nos cursos foram:

•

Sistemas Instrumentados de Segurança e a Norma ISO 84;

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM E&C

•

Como realizar apresentações de sucesso;

•

Gerencimanento estratégico de riscos industriais;

Em abril desse ano foi realizada assembleia deliberando o encerramento do Centro
de Excelência em Engenharia e Construção.

•

Indústria 4.0 e IOT;

•

Gerenciamento de Parada de Manutenção

•

Básico de instrumentação Norma ISA 5.1;

•

O que você precisa saber para vender mais;

•

Introdução ao MES (Sistema de Execução de Manufatura);

PARCERIA CONSULTORIA MACROECONOMICA
AC Lacerda Consultores Associados
Com o objetivo de reestruturar e gerar conteúdo relevante a Associação firmou
parceria com a Consultoria AC Lacerda. Tal parceria tem como objeto a elaboração
de estudos técnicos e análises macroeconômicas, nacional e internacional,
e setorial visando embasar, definir e apresentar projeções e cenários
econômicos específicos para a ABEMI. As análises específicas serão
apresentadas trimestralmente em reunião organizada pela ABEMI,
aberta aos associados e que visam a apresentar uma visão
da economia aderente aos objetivos do setor. Além das
reuniões dois boletins são enviados mensalmente:
Boletim Economia em Foco, que trará a análise
dos principais fatos relevantes da área
econômica e impactos no setor, e
Boletim Opinião Econômica,
trazendo a opinião de tema
relevante para a economia
do país e impactos
no setor.

• Projetos de instrumentação;
• Gerenciamento de construção e montagem;
•

Segurança cibernética;
•

Projetos de transmissão sem fio (Wireless) e Norma ISO100.

Em 2019, a parceria com a Dynamis
prosseguiu e as novas datas dos cursos já
estão disponíveis no site da ABEMI.

PLANO ESTRATÉGICO
DA ABEMI 2018/2019

VISITAS ÀS GRANDES
EMPRESAS EX-ASSOCIADAS

Em continuidade às ações do Planejamento Estratégico, iniciadas no ano de 2017,
os Grupos de trabalho criados realizaram diversas reuniões durante o ano e avançaram
muito estabelecendo as metas para a consolidação das ações que serão passadas
inclusive para a próxima gestão. Entre essas ações estão:

Em uma das ações sugeridas no Planejamento Estratégico elaborado pelos Diretores
e Conselheiros, foram realizadas algumas visitas às Grandes empresas que já foram
associadas à ABEMI no passado e que contribuíram em muito ao crescimento da
Associação e que continuaria contribuindo caso voltasse a se associar. Nesse sentido
o Presidente Nelson Romano e os Conselheiros Gabriel Abouchar e Rafael Mendonça,
estiveram em visita à Queiroz Galvão onde na ocasião tiveram a oportunidade de
mostrar as ações realizadas pela Associação em prol das associadas, bem como o
resgate de sua representatividade. Na reunião de Conselho e Diretoria realizada em
27.11, antes de dar inicio aos assuntos da pauta, Otoniel Silva Reis, presidente da
Queiroz Galvão Naval, realizou uma apresentação sobre dois projetos de sucesso
realizados pela sua empresa, as plataformas P75 e P77.

•

visitas às grandes empresas que já foram associadas para convidá-las a se
associarem novamente à ABEMI;

•

reestruturação na Comunicação da ABEMI;

•

criação de novas comissões com temas atuais, que despertem o interesse dos
Associados;

•

o Grupo Motivação e o Grupo Potencialização do Aproveitamento do CE-EC,
foram reformulados e foi criado um novo Grupo com o tema “Desenvolvimento e
inovação como ferramentas de motivação”. E posteriormente foi realizada fusão
do Grupo Participação da Nova Geração e o novo Grupo de Inovação e Tecnologia
como Ferramenta de Motivação tendo como principais objetivos:

•

analisar as competências que temos na ABEMI e depois verificar quais os pontos
que podem ser melhorados;

•

realizar uma pesquisa com os associados sobre seu ponto de vista, a respeito dos
pontos fracos, perspectivas para os próximos anos etc.

Foi realizada reunião no dia 11/12, na ABEMI, com os
membros dos Grupos do Planejamento Estratégico,
para discutir os assuntos ainda pendentes e
consolidar o Planejamento Estratégico.

Também foi feita uma visita à Techint, aonde estiveram presentes os
Conselheiros Gabriel Aidar Abouchar e Rafael Ribeiro de Mendonça
Lima e o Diretor Saulo Vinicius Rocha. Foram apresentadas as
sugestões passadas, que foram debatidas pelos diretores e
conselheiros com o intuito de analisar quais as ações
a ABEMI já está tomando e quais necessita tomar
para atrair novamente não só a Techint, bem
como outras empresas que já foram
associadas e que temos interesse que
voltem, por suas experiências
e pelo valor que podem
agregar à Associação.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EDITORA CONTEÚDO
Outra das ações sugeridas no Planejamento Estratégico, foi a contratação da nova
Assessoria de Comunicação, a Editora Conteúdo, que tem como ações iniciais a
reformulação do site e do Clipping diário, a Newsletter, presença nas mídias sociais
como Linkedin e Facebook, bem como o fortalecimento da imagem da ABEMI. Além
disso, foi sugerido pela Assessoria de Comunicação dispor de locais reservados
para banners no site, na newsletter e no Clipping diário, que serão comercializados
tanto para as associadas quanto para empresas que não sejam associadas, mas
que tiverem interesse em divulgar o logotipo de sua empresa nesses espaços, a fim
de captar novos recursos para a Associação. Foi criado um Comite Editorial, com
alguns membros da Diretoria e Conselho, para mensalmente se reunirem junto com
a Assessoria e deliberarem os assuntos que serão tratados na Newsletter e outros
meios de comunicação.

PALESTRAS E EVENTOS
Com o objetivo de desenvolver, aperfeiçoar e atualizar os conhecimentos
de suas associadas, a ABEMI realizou uma série de palestras em 2018:
“A Industria 4.0 e a utilização dos seus conceitos na automação industrial de processos”
No dia 08/05 o Prof. Marcilio Antonio Viana Pongitori, da Dynamis Automação e Cursos
proferiu a palestra “A Industria 4.0 e a utilização dos seus conceitos na automação
industrial de processos”. Na palestra ele destacou a origem e os princípios da Industria 4.0,
conceitos, aplicações e implantação em processos industriais.

“USIMINAS - A Construção do Presente
e do Futuro de uma Empresa”
No dia 22/05, Sergio Leite, presidente da
Usiminas, proferiu a palestra USIMINAS A Construção do Presente e do Futuro de
uma Empresa, na ocasião foram destacados
os desafios e estratégias da gestão atual
para superar os períodos de crise. Também
o executivo apresentou um panorama atual
da Usiminas, sua historia, posicionamento
no mercado, distribuição geográfica
e composição acionária. Abordou
características do mercado brasileiro,
planos para o futuro da companhia, entre
outros temas de relevância.

INOVAÇÃO, PLANOS ESTRATÉGICOS,
RISCOS E DESAFIOS DA EXECUÇÃO
Com o objetivo de promover as
capacidades de gestão de liderança de
seus parceiros, a entidade promoveu
no dia 27/11, apresentação ministrada
pelo Prof. Pedro Ribeiro, da Stratech
TheProjectOffice, autor do livro “Lições
do Titanic”, sobre riscos e crises. Neste
evento os participantes foram levados
à uma jornada inédita de volta ao
famoso navio RMS Titanic, trazendo
reflexões e lições inesquecíveis sobre
temas como: Liderança, Inovação,
Planejamento Estratégico, Desafios da
Execução, Comunicação, Compliance,
Cultura de Riscos, Trabalho de Equipe
e Colaboração entre departamentos,
fornecedores e clientes.

OPORTUNIDADES BRASIL E TURQUIA
A L. Bittar Partner, Consultoria Internacional em
Desenvolvimento de negócios, com foco nas relações entre
Brasil e Turquia apresentou no dia 07/11, na sede da Associação,
oportunidades de parceria e projetos com Construtoras e
Investidores turcos para atuação nos dois países.

“Por um Brasil fundado
na integridade e pró-atividade”
No dia 11/12, a Dra. Luciana Asper
Y Valdés - Promotora de Justiça
do Distrito Federal, proferiu uma
palestra na Associação, abordando
os impactos sociais e econômicos
da corrupção e as inovações de
compliance que podem viabilizar o
combate a ela. Destacou também
como esse tema comprometeu
seriamente os negócios do setor, e
como, o setor produtivo e o Estado,
juntos, podem buscar caminhos
para construir uma nova fundação
para o Brasil baseado na integridade.

Feiras e Eventos

RIO OIL &
GAS 2018
O presidente Nelson Romano e o diretor
Paolo Fiorletta estiveram presentes por suas
empresas na feira RIO OIL & GAS 2018, que ocorreu
nos dias 24 a 27 de setembro. E a percepção de ambos foi
que as perspectivas são positivas. A “qualidade” das visitas à
feira estava excelente, melhor que há 2 anos atrás. Foi pontuado
inclusive que muitas empresas, fornecedores, que haviam saído do
Brasil estão voltando. O cenário em geral está mais otimista.

PREENCHIMENTO DE
CARGOS NO CONSELHO DA ABEMI

OTC – HOUSTON 2018

Por razões diversas registramos os pedidos de desligamentos dos seguintes
membros da Diretoria e Conselho da ABEMI, em 2018:

Em maio aconteceu em Houston a OTC, o Presidente Nelson Romano e o Diretor
Paolo Fiorletta estiveram presentes, ambos por suas empresas. O resumo é de que em
termos de espaço ela estava menor que em 2017, porem mais movimentada do que nos
últimos dois anos, embora ainda menor do que há 5 anos atrás. Os estandes estavam bem
distribuídos pelo local, mas com pouca representatividade de empresas do Brasil, embora
a ANP estivesse com um amplo espaço. Estavam na
feira também representantes do Ministério de Minas
e Energia e Comércio Exterior. Porém a percepção
é de um cenário mais positivo no âmbito de
novos negócios. Presença de muitas empresas
chinesas. E a perspectiva é de aumento no
mercado em geral.

• Titular de Construção Civil – André Alexandre Glogowsky, da HTB do Brasil S.A,
em seu lugar assumiu o suplente Gabriel Aidar Abouchar, da empresa Enconsult
Engenharia e Consultoria LTDA.
• Suplente de Serviços de Fabricação – Sidney Mattos, da empresa Triple M Tubos,
Válvulas e Conexões LTDA, deixando vago seu
cargo.
• Titular em Logistica, assumiu Rafael Lima,
da Toyo Setal Empreendimentos LTDA.

ABEMI E OUTRAS ENTIDADES

ASSUNTOS INTERNOS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ABIMAQ

Em 27 de março de 2018 foi realizada a Assembleia Geral Ordinária para discussão
e aprovação da ORDEM DO DIA:

O Vice Presidente Marcelo F. C. A. Corrêa participou da posse da nova Diretoria da ABIMAQ,
evento que ocorreu em 09/08/18.
A ABEMI particita do Conselho de Óleo e Gas da ABIMAQ através de seu Presidente Nelson Romano.

a) Relatório e Contas da Diretoria do Exercício de 2017;
b) Orçamento para o Exercício de 2018;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Também em 27 de março de 2018 foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária
para discussão e aprovação da ORDEM DO DIA:
a) Proposta do Conselho e da Diretoria para alteração do Estatuto da ABEMI,
“Artigo 15º, com a extinção da letra “e” do Conselho Estratégico, a inclusão na letra
“b” Conselho, dos ex Diretores Presidentes da Associação, como seus membros
vitalícios, sem direito a voto, e na letra “c” A Diretoria, para membros vitalícios do
Conselho de Administração.
Artigo 51º II e Artigo 53º, retirada do texto do Conselho Estratégico.
(vide proposta de Estatuto anexo).
b) Proposta de aceitação do patrimônio líquido vertido do Centro
de Excelência em Engenharia & Construção, em razão do
encerramento das atividades daquela entidade.

ONIP
Com a saída de Marcos Assayag da direção da ONIP, assumiu em seu lugar Karine
Fragoso, gerente de óleo e gás da FIRJAN, que dará continuidade nos projetos
iniciados para a retomada das atividades da ONIP.

SINDUSCON
O Diretor Oscar Simonsen participou do 2º Workshop Nacional da CBIC (Câmara
Brasileira da Indústria da Construção) presidido pelo SINDUSCON de MG e ocorrido
em 13/09 na sede da FIEMG. O tema foi: Gestão e Tecnologia: Diferenciais na
Implantação de Projetos Industriais. Havia cerca de 200 participantes entre clientes
e empresas de construção e montagem: VALE, VLI, VOTORANTIM (projeto NEXA),
ARCELOR MITAL, SNC LAVALIN e dezenas de empresas prestadoras de serviços de
engenharia, construção e montagem. O SINDUSCON MG e a CBIC tem propósitos
semelhantes ao da ABEMI. O atual presidente da CBIC é José Carlos Martins.
O diretor Oscar Simonsen conversou com o Sr. Geraldo Linhares Júnior,
recém eleito presidente do SINDUSCON MG, sobre a ideia de
um encontro da CBIC e SINDUSCON MG com a ABEMI para
estudarem as maneiras de juntarmos forças. O convite foi
aceito para após o período de eleições. Continuaremos
com as tratativas para promover tal encontro e assim
que tivermos uma data definida divulgaremos a
todas as associadas.

ABEMI E OUTRAS ENTIDADES

FBTS

IBQN

Os representantes da ABEMI no Conselho de Administração da FBTS são: Conselheiro
Efetivo: Oscar Simonsen Júnior (Montcalm Montagens Industriais S.A.) e Suplente:
Roberto Bastos (Fluxo Soluções Integradas Ltda.), que assumiu a Presidencia o Instituto
quando do pedido de demissão do então presidente Paulo Montes.

Por solicitação do IBQN, indicaremos os representantes da ABEMI para compor
o Conselho de Administração para o triênio 2018-2021. Foi indicado o conselheiro
Engº Antonio Muller. Para o Conselho Fiscal foi declinado o convite.

FINEP

ABESPETRO

A ABEMI participa como membro do Conselho Consultivo da FINEP, nos grupos de
Planejamento Estratégico, com o nosso conselheiro Hideo Hama, e no temático de Óleo
e Gás, com nosso presidente Nelson Romano, onde são discutidos assuntos técnicos.

O Presidente Nelson Romano, participou no dia 22.02, da posse da nova diretoria
da ABESPETRO. Foi um evento reservado com algumas associações, entre outros
convidados. ABESPETRO é uma Associação com grandes empresas como associados,
e os mesmos defendem o não Conteúdo Local.

FIESP

IBP

O diretor Oscar Simonsen e o Conselheiro Gabriel Abouchar, participaram de uma
reunião com o Diretor Regional do SENAI, Ricardo Figueiredo Terra e de Arnaldo
Azevedo, diretor do departamento de Infraestrutura da FIESP. O objetivo da reunião é
a aproximação entre ABEMI e SENAI/FIESP, elaborando em conjunto um trabalho entre
as entidades. Foi enviada uma carta ao SENAI com o resumo das tratativas ocorridas na
reunião e com o compromisso de voltar a tratar do assunto no ano de 2019.

O Presidente Nelson Romano, participou no dia 26.03, do evento promovido
pelo IBP para efetivação do novo presidente, diretoria e conselho e também uma
homenagem ao Ministro de Minas e Energia Fernando Bezerra que deixou o ministério.

APOIO INSTITUCIONAL
A ABEMI apoiou institucionalmente aos eventos abaixo:

INSTITUTO DE ENGENHARIA
O vice-presidente Marcelo Corrêa que participa do Instituto de Engenharia e o
presidente Nelson Romano, participaram do almoço com o Presidente da PETROBRAS
promovido pelo Instituto de Engenharia. Foi um almoço com o objetivo de formar
um grupo de trabalho com o Instituto, FIESP, Associações e a PETROBRAS. A ideia é
que tal grupo discuta a implantação dos projetos da
PETROBRAS em São Paulo, diante do crescimento da
produção de Óleo e Gás no Estado. Devido a saída
de Pedro Parente, o assunto foi suspenso, porém
a intenção do projeto continua. No dia 29/06,
houve o evento promovido pelo Instituto
de Engenharia com assinatura do acordo
de Incentivo à Industria e Petroleo e Gás
no Estado de SP. Tal evento tratou de
apresentar meios de como agilizar os
projetos em São Paulo.

• 8ª Edição do Simpósio Internacional de Excelência em Produção: Big Data Brasil –
Digitalizando Competitividade, no dia 24 de abril, na FEIMEC (São Paulo Expo);
• ConaEnd & IEV – Congresso Anual de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção,
realizado de 27 a 29 de agosto de 2018 em São Paulo;
• A retomada da Indústria – uma estratégia de longo prazo, realizado
no dia 10 de setembro, em São Paulo;
• Fórum Conteúdo Local: Retomada e Desafios das Novas Regras, realizado
no dia 13 de setembro, no Rio de Janeiro;
• Ind 4.0 Brazil Summit, realizado
nos dias 20 e 21 de setembro em São Paulo;
• Segunda edição da O&G| TechWeek, realizado
realizada de 24 a 27 de setembro de 2018,
em paralelo a Rio Oil & Gas Expo and
Conference, no Riocentro, Rio de Janeiro;
• Seminário Nacional da Reciclagem de
Resíduos da Construção e Demolição,
realizado em 22 de novembro,
em São Paulo.

QUADRO SOCIAL

QUADRO SOCIAL

PRINCIPAIS ATIVIDADES DAS ASSOCIADAS

Novas Associadas admitidas em 2018:
• SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA
• KTY ENGENHARIA LTDA

• CONSTRUTORA TECNIBRAS LTDA
• JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

RELAÇÃO DAS EMPRESAS ASSOCIADAS
ABELV ENGENHARIA LTDA
ADLER ANDAIMES LTDA.
ALPHATEC S.A.
AP CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. - CNO
CONSTRUTORA OAS LTDA.
CONSTRUTORA TECNIBRAS LTDA
DORIS ENGENHARIA LTDA.
EBSE - ENGENHARIA DE SOLUÇÕES
ELETRODATA CONST. E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
ENCONSULT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA.
FLUXO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.
GEOCOMPANY TECNOLOGIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA.
JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
KTY ENGENHARIA LTDA
MAC DOWELL LEITE DE CASTRO ADVOGADOS
MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA.
METODO POTENCIAL ENGENHARIA S.A.
METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA
MONTCALM MONTAGENS INDUSTRIAIS S.A.
NAAL ENGENHARIA
NIPLAN ENGENHARIA S.A.
POYRY TECNOLOGIA LTDA.
PROJECTUS CONSULTORIA LTDA.
PROMON ENGENHARIA LTDA.
QUALIMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
REMAC ENGENHEIROS E CONSULTORES LTDA.
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA
SUPORTENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPORTES METÁLICOS LTDA.
TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
TRIDIMENSIONAL ENGENHARIA S.A.
TRIPLE M TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA.
UTC ENGENHARIA S.A.
VOGA ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.

DESTAQUES DA GESTÃO 2017

UPGN COMPERJ – Posicionamento ABEMI
Houve muitas reclamações de associadas e personalidades ligadas ao setor, quanto à
forma de licitação da UPGN do Comperj e em função disso, o Presidente Nelson Romano
convidou a diretoria e conselho para como ordem do dia apreciar o convite que a Petrobras
havia lançado no mercado para 30 empresas, nenhuma delas de capital brasileiro. Diante
desse cenário foi elaborada uma carta à PETROBRAS colocando a posição da ABEMI
contrária à exclusão de empresas de capital brasileiro da relação de convidadas na licitação
e solicitando uma reunião para tratar do tema. Porém não houve resposta direta à essa carta.
Lei 13.303/16 ( Lei das Estatais) nova apresentação em 15/09

RELATÓRIO GESTÃO 2017

Foi realizada uma apresentação no dia 28/08, no Rio de Janeiro, pela Petrobras, onde
ela informou como aplicará a Lei 13.303/16. O presidente Nelson Romano e o diretor
Márcio Cancellara participaram desse evento e um dos pontos altos da apresentação
foi a informação de que a vigência da aplicação da Lei para os contratos se dará
a partir de 21/06/2018, até lá segue a Legislação atual. A apresentação foi
disponibilizada a todos os associados. Em outra iniciativa de esclarecer
a aplicação da Lei 13.303/16 a Petrobras promoveu outro evento
no dia 15/09/2017, dessa vez para mais presentes a fim de
esclarecer possíveis duvidas. Conforme foi solicitada
indicação aos associados, foram enviados
10 representantes de associadas da
ABEMI para o evento.

PETROBRAS

CONTEÚDO LOCAL

CARTAS À PETROBRAS

PEDEFOR

A ABEMI, visando mais uma vez os interesses de suas associadas e contribuir para
o desenvolvimento econômico da sociedade e do setor de engenharia industrial,
enviou uma carta à Petrobras na qual propôs a contratação com “Fluxo de Caixa
Neutro”, que deixou de ser adotado pela estatal em convites internacionais recentes.
O modelo proposto em contratos recentes tem potencial de gerar prejuízos
significativos às empresas que contratam com a Petrobras, podendo acarretar
insuficiência financeira para completar os empreendimentos de forma satisfatória.
Diante disso, a Associação solicita que a petroleira reveja o novo procedimento.
Em uma segunda carta, a ABEMI solicitou à Petrobras que a habilitação das
empresas para a participação em licitações considere que o Índice de Regularidade
Financeira do Fornecedor integre o conjunto de informações sem, contudo,
se constituir de forma isolada como motivo para impedimento. A utilização
da classificação por meio do Credit Rating calculado pela Serasa Experian tem
automaticamente impedido que companhias com excelente histórico recente possam
participar de licitações.
Em resposta às cartas enviadas pela ABEMI — Associação Brasileira de Engenharia
Industrial, a Petrobras esclareceu alguns detalhes do seu processo de contratação
de fornecedores. Questionada pela entidade sobre a utilização do critério de Índice
de Regularidade Financeira do Fornecedor (IRFF) como motivo para impedimento
da participação em licitações, a estatal respondeu que a métrica tem por objetivo
estabelecer um ambiente de negócios mais adequado aos seus interesses,
mas reforça que as avaliações podem ser abrandadas em situações em que a
competitividade dos processos esteja comprometida.
A petroleira lembra ainda que as empresas de engenharia interessadas em
participar de transações devem manter as suas informações atualizadas no Portal de
Cadastro e estar atentas às instruções e comunicados divulgados pelo canal.
Em uma segunda missiva, enviada como resposta ao posicionamento contrário
da associação quanto ao modelo de contratação com “Fluxo de Caixa Negativo”,
a Petrobras informou que não será possível atender ao pleito para as próximas
licitações. A companhia destaca, porém, que as
características de fluxo do pagamento dos contratos
são definidas caso a caso e que, dessa forma,
não se pode afirmar de forma peremptória que
a estatal adotará um ou outro modelo como
padrão para os certames futuros.

A ABEMI recebeu e encaminhou para todos os associados um questionário que
foi elaborado pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
conforme orientação e pedido do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
A finalidade dessa pesquisa é a de coleta de opiniões e sugestões que devem orientar
a definição da metodologia de cálculo dos multiplicadores e do bônus de conteúdo
local estabelecidos no Pedefor por meio do Decreto nº 8.637, de 15 de janeiro de 2016.
Os questionários que recebemos respondidos pelos associados, foram encaminhados
através da FIESP.

ABEMI COM A MÍDIA

ENCONTRO COM O JORNAL O GLOBO
Foi realizado no dia 24/05 na sede do jornal GLOBO, com a presença dos presidentes
da ABEMI, Sinaval e representantes da ABCE e ABIMAQ, um encontro com jornalistas
da empresa. Tal encontro teve como objetivo reforçar a importância do conteúdo local
no desenvolvimento econômico do país. Posteriormente em 5/6 o jornal entrevistou
os presentes separadamente, sendo publicada uma noticia mais favorável à engenharia
industrial brasileira.

ENCONTRO COM A FOLHA DE SÃO PAULO
No dia 21/06 o presidente Nelson Romano participou junto com o Sinaval
e Abimaq de uma reunião com editores na sede do jornal Folha de São
Paulo, onde tornou clara a questão de conteúdo local, que vem
sendo distorcida na imprensa, em favor da engenharia brasileira.

ENTREVISTA AO PETRONOTÍCIAS
O presidente da ABEMI, Nelson Romano, concedeu entrevista para uma das
principais mídias especializadas no setor de Óleo e Gás, o portal Petronotícias. Dentro
do projeto do veículo de ouvir personalidades brasileiras que, de alguma forma,
influenciam a política econômica do país, o executivo expôs suas opiniões sobre
como será o futuro do País em 2018.
A reportagem traz mensagens com uma perspectiva mais otimista para 2018, com
inflação controlada e uma taxa de juros que alivia o governo de dar subsídios ao
BNDES. Apesar dos grandes desafios de 2017, fica claro que houve uma inversão na
tendência de 2016, com uma melhora no ambiente de negócios, mesmo que ainda
distante do desejado. Outro destaque foi o avanço da reforma trabalhista, que já
viabilizará a criação de novos empregos. Porém, é preciso avançar mais, acelerando
todas as reformas propostas, o da previdenciária que é vital, a tributária e a política.

POSICIONAMENTOS ABEMI
O presidente Nelson Romano informou que a ABEMI vem sendo
solicitada a subscrever vários manifestos, salientando que alguns tem
características políticas que não estão totalmente alinhados com
a da nossa Associação. Ficou definido que a ABEMI continuará
agindo em conjunto com as associações congêneres, nos
moldes do movimento Produz Brasil.

ENCONTRO EM BRASILIA COM
O PRESIDENTE MICHEL TEMER
No dia 12/09, o presidente da ABEMI Nelson Romano participou de um encontro
em Brasília com o presidente da República Michel Temer, juntamente com Paulo
Skaf da FIESP, alguns Ministros e presidentes de centrais sindicais O encontro teve
o objetivo de discutir pontos para a retomada da economia e a volta do emprego no
país. Foram apresentados alguns números onde foi mostrado um cenário positivo
para a retomada da economia, a projeção é de que o PIB seja positivo. Houve uma
conversa agradável entre os participantes onde a ABEMI teve uma boa visibilidade.

CENTRO DE EXCELENCIA EM E&C
Começou a vigorar em março deste ano o Acordo de Cooperação
entre a ABEMI e o CE-EC, cujo objetivo principal é a realização
em conjunto de seminários e outros eventos, que
venham beneficiar empresas associadas.

PLANO ESTRATÉGICO DA ABEMI 2018 / 2019

PALESTRAS E EVENTOS

Objetivando tornar a Associação mais atrativa para as empresas associadas e para
empresas de engenharia, construção/montagem e de outros setores, e para tanto, cada
membro da Diretoria e Conselho apresentaram pontos que acreditavam ser importantes
para a atuação da Associação, com objetivos e metas a serem estabelecidas, convergindo
assim no Plano Estratégico da ABEMI. Foram criados 5 grupos de trabalho com a
participação de representantes de empresas associadas e coordenados por um diretor ou
conselheiro da Associação. O trabalho desses grupos resultou no estabelecimento de uma
série de tópicos com ações de curto, médio e longo prazo, com o intuito de promover a
retomada da ABEMI para 2018, os quais se transformaram no Plano Estratégico da ABEMI.
Os grupos de trabalho criados para o desenvolvimento dos trabalhos com a participação
das empresas associadas e os respectivos coordenadores foram:

Com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar os conhecimentos de suas associadas, a
ABEMI realizou uma série de palestra em 2017:

- Grupo I – Captação de recursos: Hideo Hama
- Grupo II – Fortalecimento da Imagem, Represent. e Comunicação : Gabriel A. Abouchar
- Grupo III – Motivação dos Associados: Antonio Affonso Mac Dowell
- Grupo IV – Potencialização da Utilização do CE-EC: Saulo Vinicius R. Silveira
- Grupo V – Participação da Nova Geração: Rafael Ribeiro de Mendonça
No dia 05 de dezembro em evento com a participação de
empresas associadas, na Sede da ABEMI, foi apresentado o Plano
Estratégico da ABEMI, resultado dos trabalhos realizados
pelos representantes das associadas nos grupos. Em
2018, as reuniões dos grupos continuarão e com
certeza continuará contando com a colaboração
de todos, para que a ABEMI volte a ter a
representatividade que sempre teve.

•

Projeto de Implantação do Sistema de Gestão
Antissuborno da Fundação Vanzolini

No dia 04/07 o Prof. Fernando Berssaneti da Fundação Vanzolini proferiu a palestra
“Projeto de Implantação do Sistema de Gestão Antissuborno, sobre a NBR ISO 370001”.
Na palestra ele explicou como se dá a qualificação de grupos de empresas dentro da
metodologia aplicada pela Fundação Vanzolini, entidade sem fins lucrativos, acreditada
pelo Inmetro e membro da IQNet, que opera em convênio com a Universidade de São
Paulo. Ele apresentou o passo a passo do treinamento e do desenvolvimento de processos
para a implantação do sistema antissuborno para as associadas da ABEMI, além de detalhar
como funciona o acompanhamento individualizado da implementação nas empresas.
E no início de setembro ocorreu a segunda apresentação do “Projeto de Implantação
do Sistema de Gestão Antissuborno de acordo com os requisitos da norma ISO 37001”, da
Fundação Vanzolini.
Desta vez, a palestra se concentrou no tema “Qualificação em Sistemas de Gestão
Antissuborno”. A discussão foi de extrema valia para o esclarecimento de questões
relacionadas à qualificação de empresas dentro das metodologias de combate à corrupção.

•

“Riscos, Crises e Surpresas Previsíveis:
Como a alta direção e o conselho podem ser os últimos a saber... tarde demais”

Com o objetivo de promover as capacidades de gestão de liderança de seus parceiros,
a entidade reuniu executivos no dia 07/11, na sua Sede, para a apresentação ministrada
pelo professor Pedro Ribeiro, da Stratech The Project Office, autor do livro “Lições do
Titanic, sobre riscos e crises. O evento ajudou a reforçar as boas práticas disponíveis sobre
planos estratégicos e gerenciamento de riscos, mostrando que mesmo as organizações
com normas e sistemas sofisticados podem deixar passar despercebidos os sinais de um
potencial problema. Em razão do interesse das empresas associadas e da importância do
tema, continuaremos desenvolvendo atividades complementares ao tema.

PREENCHIMENTO DE CARGOS
NO CONSELHO DA ABEMI
Por razões diversas registramos os pedidos de desligamentos dos seguintes membros
da Diretoria e Conselho da ABEMI, em 2017:
• Diretor de Serviços de Construção Civil – Gerson Ricardi, Construtora Norberto
Odebrecht S.A.- CNO, no seu lugar assumiu, Saulo Vinicius Rocha Silveira, também
da Construtora Norberto Odebrecht S.A.
• Diretor de Serviços de Fabricação – Marcelo Georges Khoury, da empresa Liderroll
Ind. e Com. De Suportes Estruturais LTDA, em seu lugar assumiu Paolo Fiorletta, da
Metroval Controle de Fluidos LTDA.
• Suplente de Serviços de Fabricação – Antonio Carlos Marchina, da Triple M Tubos,
Válvulas e Conexões LTDA, em seu lugar assumiu Sidney Mattos Jr., também da
empresa Triple M Tubos, Válvulas e Conexões LTDA.
• Suplente de Serviços de Logística – Sandro Cunha, da FTI Consultoria LTDA, assumiu
em seu lugar, Antonio Affonso Mac Dowell, da Mac Dowell Leite de Castro Advogados.

INFORMATIVO ABEMI
•

Workshop “Digitalização e
Indústria 4.0 – Conceitos, soluções
e aplicabilidade”

Em parceria com a Siemens, no dia
05/12, ABEMI desenvolveu o Workshop
“Digitalização e Indústria 4.0 – Conceitos,
soluções e aplicabilidade”, com a
participação do presidente da Associação,
Nelson Romano, e dos especialistas
Alan Barboza e Pedro Lopes. O foco da
discussão se voltou para as tendências
de mercado, as soluções que aceleram o
processo de digitalização e os benefícios
impactantes as empresas.

A diretoria da ABEMI procurou melhorar e aumentar a divulgação
das atividades e dos eventos internos e externos realizados,
através do Informativo ABEMI (Newsletter). Neste exercício
foram publicados 5 (cinco) Informativos ABEMI, que
foram enviados a todas empresas associadas e,
com ampliação na sua divulgação, para as exempresas associadas e para empresas que
demonstraram interesse pela ABEMI.

ASSUNTOS INTERNOS

Assembleia Geral Ordinária
Em 28 de março de 2017 foi realizada a Assembleia Geral Ordinária para discussão
e aprovação da ORDEM DO DIA:
A. Relatório e Contas da Diretoria do exercício de 2016;
B. Orçamento para o exercício de 2017;
C. Eleição dos novos conselheiros e suplentes para preenchimento dos cargos
no Conselho da ABEMI, nos setores de serviços de Construção Civil e de Logística
convidados pela Diretoria, para completar a gestão de 2016-2019.

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE RECURSOS HUMANOS
•
•
•

RH – Coordenador: Diego Xavier, da Construtora Norberto Odebrecht S.A.
RH – Vice-Coordenador: Carla Fernandes, da Método
Potencial Engenharia S/A.

Assuntos tratados nas reuniões:
a) Reforma Trabalhista;
b) Negociado x Legislado – Como as empresas estão se preparando;
c) Atualizações sobre o eSocial nas empresas;
d) Contribuição Sindical (base de recolhimento);
e) Promulgação da Lei 13.429 (Lei da Terceirização)

COMISSÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
COAJUR – Coordenador: Dr. Antonio Affonso Mac Dowell,
da Mac Dowell Leite de Castro Advogados
Assuntos tratados nas reuniões:
a) Promulgação da Lei 13.429 (Lei da Terceirização).
b) Análise dos Mandados de Segurança impetrados
pela ABEMI em nome de suas associadas, com a
análise da situação de cada um deles e as ações
necessárias para cada um.

PALESTRAS E EVENTOS REALIZADOS:
•

Debêntures de Infraestrutura: Perspectivas Econômicas, Financeiras e Jurídicas

No dia 01/08 a ABEMI realizou a palestra Debêntures de Infraestrutura: Perspectivas
Econômicas, Financeiras e Jurídicas, apresentada pelo Banco Modal e pela Associada
da ABEMI, Mac Dowell - Advogados. O evento foi dividido em três painéis, que
abordaram questões como o panorama político-econômico atual do Brasil, possíveis
cenários para o futuro do País, os investimentos privados na área de infraestrutura,
análise das condições financeiras das debêntures de infraestrutura e os aspectos
legais que envolvem essas emissões. Para os que compareceram, o encontro foi
extremamente proveitoso no sentido de apresentar e debater essa que é uma das
mais interessantes alternativas de captação recentes.

•

Compliance – Conceito e Prática”

No dia 25/10, ocorreu o evento “Compliance – Conceito e Prática”. A palestra
contou com a participação da sócia do escritório Mac Dowell Advogados, Fabiana
Gonçalves, que abordou o panorama histórico do tema e as medidas a serem
adotadas pelas empresas, de modo que estas possam detectar e prevenir a violação
das leis, regulamentos e políticas relacionadas com a sua atividade, desenvolvendo a
cultura da integridade na condução dos seus negócios.

ABEMI E OUTRAS ENTIDADES

ABIMAQ
CONSELHO DE OLEO E GÁS
No dia 08/11 ocorreu à reunião do Conselho de Óleo & Gás da ABIMAQ, onde a
ABEMI foi representada pelo Vice-Presidente, Marcelo Côrrea. O evento teve um bom
público participativo, e muito bem organizado. O material do evento foi encaminhado
a todas as associadas.

ABIMAQ – 80 ANOS
O presidente Nelson Romano participou do encontro com o Presidente da ABIMAQ,
que aconteceu no dia 13/12.

ONIP
O presidente Nelson Romano participou, no dia 12/04, da reunião do Conselho
Deliberativo da ONIP, para deliberar sobre a pauta: a) Encerramento das
Atividades da ONIP e, b) Continuidade das Atividades.
Após avaliar os custos para o encerramento das atividades, que
contemplava, também as rescisões dos colaboradores, deliberouse pela continuidade de suas atividades. Nas próximas
reuniões do Conselho Deliberativo será definido o
escopo de sua atuação. Assumiu como novo
presidente da ONIP, eng. Marcus Assayag, ex
gerente executivo da Petrobras.

Projeto InterTec - Workshop
de Priorização das Disciplinas
No dia 04/07 ocorreu um Workshop de Priorização das Disciplinas, promovido
pela ONIP, a PETROGAL BRASIL e a PETROBRAS que juntas desenvolveram e estão
implantando uma iniciativa que tem como objetivo incentivar a indústria brasileira
a ter maior participação nos mercados nacional e internacional de petróleo e gás,
através da seleção de projetos inovadores voltados para o atendimento pleno às
normas técnicas internacionais utilizadas pelas empresas de petróleo, utilizandose de recursos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. A ABEMI foi indicada para
participar de 2 grupos de trabalho do Workshop, conforme temas a seguir: Grupo
2: Estruturas oceânicas; Equipamentos navais e offshore (navipeças); Equipamentos
e acessórios para movimentação de carga; Válvulas industriais; Tubos para dutos e
tubulações e acessórios; Descomissionamento; Grupo 3: Sistemas e equipamentos
de processo (turbinas a vapor, trocador de calor, compressores, bombas etc.);
Equipamentos hidráulicos e pneumáticos; Equipamentos de transmissão
mecânica (engrenagens, redutores etc.); Válvulas industriais; Tubos para
dutos e tubulações e acessórios; Descomissionamento.

FBTS
Os representantes da ABEMI no Conselho de
Administração da FBTS são: Conselheiro Efetivo:
Oscar Simonsen Júnior (Montcalm Montagens
Industriais S.A.) e Suplente: Roberto Bastos
(Fluxo Soluções Integradas Ltda.).

FINEP

APOIO INSTITUCIONAL

ABEMI participa como membro do Conselho Consultivo da FINEP, nos grupos de
Planejamento Estratégico, com o nosso conselheiro Hideo Hama, e no temático de
Óleo e Gás, com nosso presidente Nelson Romano, onde são discutidos assuntos
técnicos.
Foi proposta pela FINEP uma parceria para a formatação de Programas de Apoio a
serem operacionalizados por ela, com um foco mais prático e objetivo, tornando-se
atrativo às empresas. Em agosto a FINEP com apoio da ABEMI iniciou a
estruturação do Programa de Apoio à Engenharia Nacional envolvendo pesquisa
e desenvolvimento de novos produtos, pesquisa de desenvolvimento de produtos
sem similar nacional e, desenvolvimento de sistemas construtivos de instalações
provisórias de obras que evitem o desperdício e a agressão ao meio ambiente.

A ABEMI deu apoio institucionalmente aos eventos abaixo:

FIESP
A ABEMI apoiou o Manifesto encaminhado pela FIESP em Apoio as Reformas
Trabalhista e Previdenciária. Foi publicado na grande imprensa matéria sobre a
importância dessas reformas.

SEMINÁRIO REFORMA POLÍTICA – 26/06/17
O 1º painel que teve como tema central “Liberdade do voto” teve como moderador
Gerson Camaroti. Participaram desse painel o Senador Ricardo Ferraço, relator
da Reforma Trabalhista no Senado Federal, bem como especialistas da área. Foi
discutido se o voto deveria ser facultativo ou obrigatório, como os partidos deveriam
escolher seus candidatos, se candidato sem partido deveria ser permitido, entre
outros assuntos. Participaram também desse evento o Deputado Federal Vicente
Cândido, relator da Reforma Política na Câmara dos
Deputados, o Ministro Gilmar Mendes, o Presidente
da Câmara dos Deputados, Deputado Federal
Rodrigo Maia e o Presidente do Senado Federal,
Senador Eunício Oliveira. Foi um evento com
um saldo bem positivo onde foram discutidas
a Reforma Política para o Brasil, tema de
suma importância para o momento que
atravessamos em nosso País.

• “Fórum Nacional de Concessões, PPPs e privatizações em infraestrutura.”, realizado
em 27 de março em São Paulo;
• VII Simpósio Internacional de Excelência em Produção: Soluções Smart para
Indústria, realizado em 10 de maio em São Paulo, em uma iniciativa da VDI-Brasil em
parceria com a ABIMAQ;
• Seminário “Financiamento e Garantias para a Infraestrutura”, promovido pela ABDIB,
realizado em 23 de maio, em São Paulo;
• VIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, realizado nos dias 12, 13 e
14 de julho de 2017, no Rio de Janeiro;
• Seminário Internacional sobre infraestrutura no Brasil e na América Latina
promovido pela ABCE – Associação Brasileira de Consultores de Engenharia realizado
em 14 de setembro;
• O&G| TechWeek, promovido pelo IBP, no Museu do Amanhã, no Centro do Rio
de Janeiro, paralelamente ao Rio Automação 2017, tradicional congresso sobre o
assunto, nos dias 21 a 25 de agosto;
• 3º CONGRESSO DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS com o tema: “O Futuro
da Indústria no Brasil”, no dia 18 de setembro no auditório da ABIMAQ, em São Paulo;
• 5º Seminário Nacional de Tecnologia e Mercado da Soldagem, realizado no dia 21
de setembro, na Sede do SINDUSCON RIO;
• Seminário “Manutenção Preditiva: do acúmulo de dados à inteligência analítica”,
realizado no dia 04 de outubro, em São Paulo, promovido pela VDI Brasil;
• Seminário Privatização das Companhias de Gás: Oportunidades, Investimentos e
Desafios, realizado no dia 20 de outubro, em São Paulo;
• 6º Seminário Nacional de Energias Renováveis e Eficiência Energética – Desafios e
soluções para o Brasil produzir mais com menos, realizado no dia 09 de novembro. na
Sede do SINDUSCON RIO
• 9ª Edição do Dia da Engenharia Brasil-Alemanha, sobre o tema “A Engenharia
transformando o Brasil”, realizado no dia 22 de
novembro, em São Paulo, promovido pela VDI Brasil;
• 1º Encontro de Comunicação no Setor Nuclear
– ENCOM NUCLEAR, organizado pela Comissão
Nacional de Energia Nuclear – CNEN em
parceria com a ABDAN, ABEN e a CASA VIVA,
realizado no dia 30 de novembro na Sede
da CNEN no Rio de Janeiro.

QUADRO SOCIAL

PRINCIPAIS ATIVIDADES DAS ASSOCIADAS

ABELV
ADLER
ALPHATEC
AP CONSULTORIA
AZEVEDO & TRAVASSOS
CONSTRUT. NORB. ODEBRECHT
CONSTRUTORA OAS
COPPAR
DORIS
EBSE
ELETRODATA
ENCONSULT
ENGECAMPO
FLUXO
GEOCOMPANY
HEATING & COOLING
HTB
MAC DOWELL
MEGATRANZ
METODO POTENCIAL
METROVAL
MONTCALM
NAAL ENGENHARIA
NIPLAN
POYRY TECNOLOGIA
PROJECTUS
PROMON
QUALIMAN
REMAC
SUPORTENGE
TECNOLITE
TEIXEIRA DUARTE
TOYO SETAL
TRIDIMENSIONAL
TRIPLE M
USIMINAS MECÂNICA
UTC ENGENHARIA
VOGA

MONTAGEM

SERVIÇOS DE OBRAS

INDUSTRIAL

ESPECIAIS

OUTROS

FABRICAÇÃO

  

 


 


  

        
  
















  
   

 

 

 














  

         

 

   


   

  

 





 

    






 





 




 

  


















 

 





 








  



    
    

















  
  
  



    













 







 















  




     



 


 
   
   
   

   

   

   
  

    

         









 


 



 

   
 
  

 














ÁREA ECONÔMICA

ANDAIMES

ÁREA JURÍDICA

PRODUÇÃO PETRÓLEO / GÁS
REDES DE ÁGUA / ESGOTOS

VASOS / TANQUES

OUTROS EQUIP. / TRANSPORTES
CONTRATOS E. P. C.

ESTRUTURAS METÁLICAS

OUTROS

PROJETO
INDUSTRIAL

OUTROS

FABRICAÇÃO

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

DUTOS / ADUTORAS

LINHAS / SUBESTAÇÕES

INSPEÇÃO DE CAMPO

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

GEOFÍSICA

CONTROLE DE QUALIDADE

TESTES / PRÉ-OPERAÇÕES

DIVERSAS

REVESTIMENTO E PINTURA

ISOLAMENTO E REFRATÁRIO

ELÉTRICA

INSTRUMENTAÇÃO

MECÂNICA

GERENCIAMENTO

CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA

CONSULTORIA

ESPECIAIS

SUPRIMENTOS / COMPRAS

SERVIÇOS DE OBRAS

PROJETO BÁSICO

MONTAGEM
INDUSTRIAL

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO
INDUSTRIAL

CONSTRUÇÃO CIVIL INDUSTRIAL

ABELV ENGENHARIA LTDA
ADLER ANDAIMES LTDA.
ALPHATEC S.A.
AP CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA.
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. - CNO
CONSTRUTORA OAS LTDA.
COPPAR CONSULTORIA, PLANEJ., PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DORIS ENGENHARIA LTDA.
EBSE - ENGENHARIA DE SOLUÇÕES
ELETRODATA CONST. E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
ENCONSULT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA.
FLUXO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.
GEOCOMPANY TECNOLOGIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA.
HTB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A
MAC DOWELL LEITE DE CASTRO ADVOGADOS
MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA.
METODO POTENCIAL ENGENHARIA S.A.
METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA
MONTCALM MONTAGENS INDUSTRIAIS S.A.
NAAL ENGENHARIA
NIPLAN ENGENHARIA S.A.
POYRY TECNOLOGIA LTDA.
PROJECTUS CONSULTORIA LTDA.
PROMON ENGENHARIA LTDA.
QUALIMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
REMAC ENGENHEIROS E CONSULTORES LTDA.
SUPORTENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPORTES METÁLICOS LTDA.
TECNOLITE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A
TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
TRIDIMENSIONAL ENGENHARIA S.A.
TRIPLE M TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA.
USIMINAS MECÂNICA S.A.
UTC ENGENHARIA S.A.
VOGA ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.

CONCEPÇÃO BÁSICA

RELAÇÃO DAS EMPRESAS ASSOCIADAS

ATIVIDADES

Nova Associada admitida em 2017:
•
GEOCOMPANY TECNOLOGIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

ESTUDO DE VIABILIDADE

QUADRO SOCIAL
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DESTAQUES DA GESTÃO 2016

GOVERNO FEDERAL
PEDEFOR / CONTEÚDO LOCAL
O Decreto nº 8.637, de 15/01/16 que instituiu o Programa de Estímulo à
Competitividade da Cadeia Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de
Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural – PEDEFOR, com os seguintes objetivos:
I - elevar a competitividade da cadeia produtiva de fornecedores no País;
II - estimular a engenharia nacional;
III - promover a inovação tecnológica em segmentos estratégicos;
IV - ampliar a cadeia de fornecedores de bens, serviços e sistemas produzidos no País;
V - ampliar o nível de conteúdo local dos fornecedores já instalados; e
VI - estimular a criação de empresas de base tecnológica.

RELATÓRIO GESTÃO 2016

Após a publicação do Decreto, a ABEMI encaminhou correspondência solicitando
sua efetiva participação nos trabalhos dos Comitês do PEDEFOR, em defesa do trabalho
das empresas associadas nos empreendimentos do setor de Petróleo e Gás Natural.
Com o início dos trabalhos do PEDEFOR pelo MDIC – Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, que é seu coordenador, a ABEMI, através de seu
presidente Nelson Romano e do empresário Paolo Fiorletta, da Metroval, participou de
todas as reuniões que ocorreram em 2016, juntamente com empresários de diversas
entidades que representam empresas que atuam no segmento de petróleo, com os
Secretários dos ministérios membros do PEDEFOR: MDIC, MME, FAZENDA, CASA CIVIL
e com Diretores da ANP, do BNDES e da FINEP. A ABEMI desenvolveu trabalho sobre
Conteúdo Local, que submeteu aos membros do PEDEFOR, em defesa da engenharia
nacional como um todo e especial da engenharia de projetos, na área Offshore, já que
as empresas operadoras de campos petróleo na plataforma marítima brasileira vêm
contratando os projetos de empresas do exterior, apesar de termos empresas nacionais
com expertise e condições de realizar esses projetos no Brasil.
No final do ano os ministérios e os órgãos do governo federal que compõe o Comitê
do PEDEFOR estavam com opiniões divergentes
quanto as regras de Conteúdo Local para os
próximos leilões de petróleo, tanto para a 14ª
rodada quanto da eventual 3ª rodada do présal. Vamos aguardar para o início de 2017
a definição pelo Governo, as novas regras
dos próximos leilões, sem esquecer
as propostas da ABEMI e das outras
entidades de classe empresariais.

MOVIMENTO EMPRESARIAL

CRISE POLÍTICA E ECONÔMICA DO BRASIL
O presidente Nelson
Romano e o vice-presidente
Marcelo Corrêa participaram
de diversas reuniões com a
presidência da FIESP e com
presidentes e representantes
de diversas entidades
empresariais que se uniram
para tratar do agravamento
da crise política e econômica
do Brasil. Como resultado
tivemos a publicação
na imprensa da posição
dessas entidades a favor do
movimento Impeachment Já,
com o objetivo de resolver o
impasse político, com vistas
a uma melhora da economia
brasileira, a volta dos
investimentos e do emprego.

ENCONTRO COM O PRESIDENTE
EM EXERCÍCIO MICHEL TEMER
No encontro das entidades empresariais do setor industrial e de serviços, realizado
em 08/junho/16, com o Presidente em Exercício Michel Temer, o presidente da ABEMI,
Nelson Romano, sentiu credibilidade e seriedade
da nova equipe econômica governo Temer.
Destacou a importância da participação da ABEMI
nesses eventos, que tem proporcionado maior
visibilidade à ABEMI.
O encontro foi divulgado pelo jornal
Upstream, de circulação mundial na área de
Óleo e Gás, onde foram citados os nomes
dos presidentes da ABEMI e da FIESP.

MOVIMENTO EMPRESARIAL “PRODUZ + BRASIL
Mais Indústria, Mais Emprego, Mais Brasil
O Movimento foi lançado oficialmente no dia 08 de dezembro, na sede da Firjan. O
objetivo da iniciativa é ressaltar a importância do conteúdo local para a preservação
dos investimentos no País e da capacidade produtiva da base industrial. O presidente
da ABEMI, Nelson Romano, participou deste primeiro evento. Os demais encontros do
grupo aconteceram nos dias 12 de dezembro, na FIEMG, em Belo Horizonte, no dia 16,
na FIESP, em São Paulo. A participação é aberta a toda a sociedade. No próximo ano
outros estados serão envolvidos.

MOVIMENTO CONTRA OS JUROS
A ABEMI esteve presente ainda em reunião do Movimento Contra os Juros, realizado
na sede da FIESP, no início de dezembro. No debate, o presidente da federação, Paulo
Skaf, e representantes de sindicatos e associações fizeram uma avaliação geral da
situação política e econômica do País e do efeito das taxas de juros como um freio
para o mercado consumidor. Os presentes apoiaram a criação de um movimento
empresarial para defender a redução da Selic, além dos juros cobrados pelos bancos
e cartões de crédito. O consenso foi que as taxas menores terão impacto positivo para
os investimentos no setor industrial já em 2017, promovendo a abertura de novas
vagas de trabalho.

PETROBRAS
O presidente da ABEMI, Nelson Romano e o diretor de Engenharia, Márcio A.
Cancellara reuniram-se com o Diretor Roberto Moro e com a Gerente Executiva
Marina Barbosa Fachetti, da PETROBRAS, no dia 22/06/16 quando realizaram a
apresentação da nova Diretoria da ABEMI e trataram dos seguintes temas:
•
•
•
•

Importância da Petrobras na Recuperação da Engenharia Nacional
Perspectivas para 2016 e 2017
Sugestões para amenização da crise
Comentários sobre alterações nos critérios de avaliação, seleção
e contratação da Companhia.
• Utilização do rating Serasa pelo Cadastro da PETROBRAS para
qualificação/desqualificação de empresas.
Quanto ao último item, o Diretor informou que estava sendo
avaliado pela direção da Companhia.
O Diretor comunicou que as prioridades da Petrobras,
são: a finalização do UPGN do Comperj e da Unidade
de Fertilizantes de 3 Lagoas. Comunicou,
ainda, que estava encerrando os contratos
de fornecimento de mão de obra
terceirizada, cujos trabalhos serão
realizados com o pessoal próprio.

PLANO ESTRATÉGICO
DA PETROBRAS 2017 / 2021
Em setembro a PETROBRAS lançou o seu Plano Estratégico e Plano de Negócios
e Gestão 2017 / 2021, com investimentos previstos de US$ 74.1 bilhões, priorizando
os projetos de exploração e produção de petróleo, sendo 82%, US$ 60,6 bilhões, em
águas profundas, 17%, US$ 12,4 bilhões em refino e gás natural e 1%, US$ 1,1 bilhões,
demais áreas, ou seja o total de US$ 13,5 bilhões foram destinados, basicamente à
manutenção das operações e à projetos relacionados ao escoamento da produção
de petróleo e gás natural.

AÇÃO CONJUNTA COM OUTRAS ENTIDADES DE CLASSE
Foram realizados diversos contatos pelo presidente e pelos diretores da ABEMI
com presidentes de entidades de classe congêneres para discussão de agenda de
interesse comum e desenvolvimento de ações conjuntas em prol das empresas
associadas, junto ao Executivo, Legislativo e empresas estatais.

SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO DE SÃO PAULO
AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ENERGIA E MINERAÇÃO DE SÃO PAULO
A diretoria da ABEMI reuniu-se com o Secretário João Carlos de Souza Meirelles
e representantes da Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo para
repercutir o plano estratégico de energia desenvolvido para o Estado de São
Paulo. Na ocasião, discutiu-se a continuidade da parceria ABEMI-SEMESP
para avançar os estudos referentes à matriz energética do Estado e,
com isso, estimular oportunidades de negócios para a execução
dos empreendimentos dessa área.

PLANO ESTRATÉGICO DA ABEMI
PARA O TRIÊNIO 2016 / 2019
REUNIÃO DOS DIRETORES DE SERVIÇOS COM AS EMPRESAS ASSOCIADAS
Objetivando uma maior integração com as empresas associadas, os diretores
de serviços promoveram uma série de reuniões setoriais para saber da expectativa
das empresas associadas e, com isso elaborar o Plano Estratégico da ABEMI para
desenvolver ações internas e externas da Associação. Foram levantadas as seguintes
sugestões:
• Desenvolver uma estratégia de trabalho para fomentar investimentos
em novos setores, como Agroindústria;
• Convênio APEX-ABEMI para fomentar a exportação de serviços de engenharia;
• Análise setorial do mercado;
• Documento Reforma Trabalhista desenvolvido pela ABEMI;
• Repetro – renovação;
• Conteúdo Local no setor de Óleo e Gás;
• Ações em conjunto com outras entidades congêneres para defender as
empresas associadas; uma Política Industrial e outros temas importantes para as
empresas do setor, como Reforma Trabalhista e Reforma Sindical;
• Política Industrial;
• Reforma Trabalhista;
• Reforma Tributária;
• Reforma Sindical;
• Estabelecer uma estratégia de curto prazo para a reintrodução
da ABEMI nos diversos segmentos de mercado, reativando os
contatos com os principais diretores dessas empresas
clientes para que voltem a confiar na ABEMI.

WORKSHOP OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTO NO PERU
Dando continuidade a Parceria ABEMI / Escritório Comercial do Peru no Brasil, setor
de Promoção de Investimentos, do Ministério de Comércio Exterior & Turismo do Peru,
realizada em 2015 e, para auxiliar os associados da ABEMI que possuem interesse
de investir em países latino-americanos, a ABEMI reuniu seus associados com
representantes dos governos provinciais do Peru no último dia 27/10/16. Na ocasião,
as empresas apresentaram suas atividades, e ao final foi aberta uma rodada de
negociações para possíveis acordos entre os participantes. A reunião contou também
com a presença do Conselheiro Comercial do Peru no Brasil, Antonio Castillo, do viceministro de Comércio Exterior do país, Edgar Vasquez, dentre outras autoridades.

NOVOS SETORES DE SERVIÇOS

ACORDO DE COOPERAÇÃO CE-EC – ABEMI

Foi aprovada pelo Conselho a proposta da Diretoria para a criação de novos
setores de serviços, visando abertura de novas oportunidades de atuação para essas
novas associadas no âmbito das empresas prestadoras de serviços de engenharia
e aumentando as áreas de atuação da própria Associação. Os setores selecionados
foram: Jurídico (escritórios de Advocacia), Seguro (seguradoras) e Bancos de
Investimentos. Com isso, serão desenvolvidos trabalhos para a abertura de novos
mercados e investimentos.
A primeira empresa a se associar a ABEMI com essa abertura foi a Mac Dowell
Leite de Castro Advogados. Aguarda-se para 2017 a entrada de novas empresas de
advocacia, Seguradoras e Bancos de Investimentos.

Dando prosseguimento às negociações que já vinham sendo realizadas entre a
diretoria anterior do CE-EC e a diretoria da ABEMI, foi aprovado pelas Diretorias das duas
entidades a assinatura de um Acordo de Cooperação, para o desenvolvimento conjunto
de seminários e outros eventos, que venham a beneficiar empresas associadas.

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM EPC - CE-EC
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente Nelson Romano participou da Assembleia do CE-EC,
na qualidade de membro do Conselho Consultivo, representando a ABEMI.
Na Assembleia Geral do Centro de Excelência do dia 16/11/16, convocada
para deliberar sobre:
a) Eleição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal e b) Acordo de
Cooperação CE-EC-ABEMI e Mudança da Sede do CE-EC para
São Paulo. A nova Diretoria eleita ficou assim constituída:
Presidente: Marcelo Francisco Canto A. Corrêa; VicePresidente: Marcelo Noto Bonilha. O novo Conselho
Fiscal eleito ficou assim, constituído:
Matias Cerrato Fernandez e Hideo Hama.
A transferência da sede do CE-EC para
São Paulo ficou a cargo da nova
Diretoria eleita.

APRESENTAÇÃO DAS NOVAS ASSOCIADAS
A convite da Diretoria da ABEMI, as novas empresas associadas realizaram
apresentação sobre suas áreas de atuação e trabalhos executados, nas reuniões do
Conselho e Diretoria. As empresas que realizaram apresentações foram:
• ABELV Engenharia Ltda.
• FTI Consultoria Ltda.
• Mac Dowell Leite de Castro Advogados
• Metroval Controle de Fluídos Ltda.
• NAAL Engenharia
• Tecnolite Construções e Montagens Ltda.
• Teixeira Duarte Engenharia e Construções Ltda.

PALESTRAS E EVENTOS
Com o objetivo de desenvolver
e aperfeiçoar os conhecimentos
de suas associadas, a ABEMI
realizou uma série de palestras,
conforme abaixo:

c) Palestra do Doutor Ives Gandra Martins no dia 30/11/16, lotou o salão corporativo
no Hotel Meliá, em São Paulo. O professor, um dos maiores juristas do Brasil,
detalhou para associados e convidados da associação “As principais reformas
necessárias para o desenvolvimento do Brasil”. Entre elas, Ives Gandra destacou
propostas de mudanças nos âmbitos político, tributário, trabalhista, judiciário,
educacional e previdenciário.

a) Palestra sobre “Preparação e
Negociação de Claims e Noções
Gerais de Processo Arbitral”,
ministrada pelo Dr. Charles
Gruenberg, Sócio e CEO do
escritório de advocacia Leite, Tosto
e Barros, realizada no dia 21/06/16,
no auditório da ABEMI.

b) Palestra sobre “Preservação
de Equipamentos e Sistemas
em Plantas Hibernadas”,
ministrada pelo Engº Fernando
de Mello Bouças, gerente de
desenvolvimento de negócios da
ABS Group Services do Brasil
Ltda. e realizada no dia
16/08/16, no auditório
da ABEMI.

d) Seminário de Logística sobre “Estudo
de caso – Transporte Multimodal de
Carga de Projeto Superdimensionada”.
Com introdução do diretor Henrique
Zuppardo Júnior e Apresentação pelo
gerente técnico da empresa Megatranz
Transporters LTDA, Robson Machado
em 06/12/16, o evento foi focado na
importância do planejamento para a
aquisição de grandes equipamentos
e nas restrições geométricas e
estruturais desse tipo de transporte.
Os participantes puderam entender
melhor os aspectos logísticos de uma
operação industrial que necessita
de maquinário superdimensionada,
além de aprenderem como planejar e
preparar a operação dessas cargas.

LEI 13.303 – ESTATUTO DA EMPRESA
PÚBLICA E DAS ESTATAIS

PARTICIPAÇÃO DA ABEMI NO
1º FÓRUM DE ENGENHARIA

A Lei nº 13.303/16 dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, motivou reunião do presidente da
ABEMI, Nelson Romano, com a Assessoria Jurídica da ABEMI, Dr. Benedicto
Porto Neto e Dra. Valéria Hadlich Camargo Sampaio, do escritório de
advocacia Porto Advogados, sobre os impactos dessa nova lei no
mercado das empresas associadas. Para novas empresas estatais
criadas, sua aplicação será imediata e para empresas já
existentes, terão 24 meses para sua adaptação, sendo que
alguns artigos ainda terão de ser regulamentados.
Trabalho elaborado pelo escritório Mac Dowell
Leite de Castro Advogados, analisando
tecnicamente os principais tópicos
da nova Lei, foi encaminhado às
empresas associadas através do
Informativo ABEMI.

No dia 25 de outubro, representantes da ABEMI participaram do 1º Fórum de Engenharia,
realizado durante o Rio Oil & Gas 2016, maior evento do setor na América Latina. Voltado
para estimular a troca de informações sobre a redefinição da engenharia brasileira e
seu papel estratégico na indústria de óleo e gás, o fórum reuniu importantes temas e
palestrantes, abordando a engenharia como protagonista e os fatores críticos de sucesso,
no atual cenário brasileiro. Especialistas do setor de petróleo e gás, gestores de operadoras,
empresas de engenharia, construtoras e investidores, estiveram presentes para debater os
desafios do setor e propor soluções, entender as novas oportunidades do segmento e se
atualizar sobre as demandas de novos serviços.
A ABEMI participou da organização, juntamente com o IBP – Instituto Brasileiro de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis e desenvolveu as apresentações do painel I – “Redefinição
da Engenharia como Papel Estratégico”. O presidente da Associação, Nelson Romano, foi o
moderador de uma ampla discussão de como a engenharia pode estender sua função para
os serviços de consultoria e gerenciamento, criando um efeito multiplicador em todos os
elos da cadeia produtiva. A visão estratégica da engenharia para o País, os desafios do setor
e as lições aprendidas em crises anteriores foram foco do debate.
Para apresentar a Visão Estratégica da Engenharia para o País, participou do painel o
gerente de engenharia da Projectus Consultoria Ltda., José Antonio Maron. No debate, ele
apresentou as razões que explicam porque o domínio da engenharia é uma ferramenta
imprescindível para o desenvolvimento de um país, e os inconvenientes da indústria
brasileira voltar-se para a contratação de serviços internacionais.
Antonio Müller, Presidente do Conselho de Administração da Tridimensional Engenharia
Ltda., entrou na discussão para abordar Os Desafios a Serem Transpostos pela Engenharia
Nacional, entre eles a obsolescência da legislação trabalhista e a insegurança jurídica. A
palestra também foi focada em como, para a melhoria da competitividade, a atualização
tecnológica será mais um objetivo do setor, que deve contar com incentivos para permitir
que as companhias acompanhem as tendências e o estado da arte internacionais.
O consultor Ary Barbosa Silveira, da AP Consultoria
e Projetos Ltda., participou do debate para falar
sobre As Lições Aprendidas em Crises Anteriores,
cujas consequências ainda permanecem na
memória do setor. Em meio à nova crise, de
amplitude maior que a dos anos 90, ele
destacou algumas pistas para que não
sejam cometidos os mesmos erros do
passado e, assim, viabilizar a aceleração
de recuperação do setor.

PREENCHIMENTO DE CARGOS
NO CONSELHO DA ABEMI
Por razões diversas registramos os pedidos de desligamentos dos seguintes
membros do Conselho da ABEMI, em 2016:
• Conselheiro de Serviços de Logística - Sérgio Salomão, da IMC SASTE.
• Suplente de Serviços de Logística - Carlos Alberto de Oliveira e Silva, da VECTRA.
Para o preenchimento dos cargos vagos no Conselho, a Diretoria convidará
empresários/executivos de empresas associadas, para os cargos de Suplente de
Serviços de Construção Civil, cargo não preenchido na última eleição e Conselheiro
e Suplente para Serviços de Logística, para posterior aprovação na Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em 28 de março de 2017.

VISITA A EMPRESAS ASSOCIADAS
Os diretores e conselheiros realizaram visitas a algumas empresas associadas para
motivá-las a uma maior participação na ABEMI, com a finalidade de intensificar
contatos com os Diretores e Conselheiros, e participar dos eventos
promovidos pela Associação, como:
• Reunião da Diretoria e Conselho com as Associadas
• Palestras e encontros de interesse setorial
• Grupos de Trabalho para temas específicos,
de interesse setorial

CONSELHO ESTRATÉGICO DA ABEMI
Conselho Estratégico da ABEMI foi criado com a reforma do Estatuto Social
realizada em 27/10/15: “Capítulo III, Art. 15º, letra “e”, o Conselho Estratégico, de
natureza consultiva, é composto pelo Diretor Presidente da Associação, que o
presidirá, pelos convidados pela Diretoria e conselho tendo sido convidados os
ex-presidentes do Conselho e Diretoria, e de pessoas de reconhecida capacidade
profissional, nomeadas conforme letra “c” deste Artigo”; por profissionais /
executivos de empresas do setor de engenharia industrial ou de outros setores da
economia convidados pela Diretoria e aprovados pelo Conselho, para contribuir com
desenvolvimento estratégico da Associação”.
As atribuições do Conselho Estratégico aprovadas pela Diretoria e Conselho, são
as seguintes:
a. O Conselho Estratégico é um órgão de natureza consultiva;
b. O Conselho Estratégico é convocado pela Presidência, ou pela Diretoria;
c. As reuniões do Conselho Estratégico serão presididas pelo Presidente e terão a
participação do Vice-Presidente da ABEMI;
d. O Conselho Estratégico tem por finalidade, como o próprio nome indica,
ajudar a diretoria da ABEMI a balizar os objetivos de longo prazo da Associação,
especialmente quanto ao desempenho e perpetuação;
e. O Conselho Estratégico poderá ser solicitado em todo ou parte a participar das
reuniões conjuntas de Diretoria e conjuntas de Diretoria e Conselho para suporte às
decisões de natureza operacional.
Nas reuniões realizadas em 2016, os Conselheiros avaliaram a situação
política e econômica do país, a situação econômica das empresas
associadas e do mercado como um todo e da própria ABEMI.
Os Conselheiros propuseram que a Diretoria e Conselho
acompanhem e analisem, em caráter prioritário e
permanente, o desenrolar da crise política e

COMUNICAÇÃO DA ABEMI
econômica, objetivando a definição de atitudes da Associação na defesa e cobrança
da reativação da economia e das atividades de mercado. Esforço contínuo deve
ser tomado e mantido visando o esclarecimento definitivo do papel exercido pela
ABEMI ao longo deste período, de forma a permitir a adesão sem restrição de novas
empresas associadas. A ABEMI, como entidade de classe, sempre reflete o que ocorre
nas empresas associadas o que exige uma nova e forte atuação em defesa do país e
das empresas do setor.
Foram apresentadas propostas para desenvolver eventos que tragam informações e
conhecimento às empresas associadas e as atraiam para dentro da Associação, além
de procurar melhorar a divulgação externa desses eventos com o objetivo de atrair
novas adesões para seu quadro de filiadas. Ações propostas:
a) Almoços/palestras de personalidades de destaque, no meio jurídico,
econômico e de negócios, nas diversas áreas de atividades das empresas associadas.
b) Buscar empresas estrangeiras instaladas ou em vias de se instalarem no País
para se associarem à ABEMI.
c) Acompanhamento prioritário da situação econômico-financeira da ABEMI e
das ações em curso para recuperar sua operacionalidade.
Ações Institucionais da Diretoria da ABEMI – A Presidência apresentou algumas
ações aos membros do Conselho Estratégico:
a) Novos Setores de Serviços - Na linha de convidar novas empresas para se
associarem à ABEMI, o Conselho e a Diretoria aprovaram a entrada de empresas
de advocacia, seguradoras e bancos de investimentos, para tornar a ABEMI mais
dinâmica, seguindo o modelo de outras entidades.
b) Conteúdo Local – O material elaborado pela ABEMI para reunião, com os
representantes dos ministérios que compõem o Pedefor, no MDIC, no dia 29 de setembro,
foi avaliado pelos conselheiros, e suas opiniões convergiram para os seguintes pontos: o
Conteúdo Local não pode ser tratado como reserva de mercado, e é preciso, sim, solicitar
que o governo federal dê condições para que as empresas brasileiras possam competir em
termos de igualdade tributária, trabalhista etc., com isonomia com as empresas do exterior.
Em contrapartida, as empresas nacionais deverão aumentar sua competitividade.
c) Almoço/Palestra do prof. dr. Ives Gandra Martins, sobre “Reformas Necessárias
para o Desenvolvimento do Brasil”, realizado dia 30 e novembro.

ENTREVISTA AO JORNAL UPSTREAM
O presidente Nelson Romano concedeu entrevista, no dia 15 de julho, ao jornal
Upstream, de grande circulação mundial na área de óleo e Gás, colocando a visão da
ABEMI, sobre o cenário futuro na área de óleo e gás.

INFORMATIVO ABEMI
A diretoria da ABEMI procurou melhorar e aumentar a divulgação das
atividades e dos eventos internos e externos realizados, através do
Informativo ABEMI (newslleter). Neste exercício foram publicados 8
(oito) Informativos ABEMI, que foram enviados a todas empresas
associadas e, com ampliação na sua divulgação, para as exempresas associadas e para empresas que demonstraram
interesse pela ABEMI.

COMISSÕES PERMANENES

COMISSÃO DE RECURSOS HUMANOS
RH – Coordenador: Diego Xavier, da Odebrecht, e.
RH – Vice-Coordenador: Edson Florencio, da Niplan Engenharia
Assuntos tratados nas reuniões:
a) Apresentação do novo formato da Diretoria da ABEMI;
b) Maneiras de revitalizar o grupo de RH;
c) Papel da coordenação da Comissão de Recursos Humanos;
d) Abertura de um grupo de e-mails com os participantes das reuniões da
Comissão de RH, para intensificar os contatos e trocas de informações;
e) Desoneração da Folha de Pagamento;
f) Nova Tabela de Encargos Sociais, considerando os 2% e 4,5%;
g) Cenário Sindical Nacional 2016;
h) Formação de aprendizes nos canteiros de obras;
i) Fiscalização de PCD e Jovens Aprendizes;
(avaliação de possíveis medidas);
j) Redução da Jornada de Trabalho;
k) Pesquisa Salarial;
l) Terceirização de Mão de Obra
(discussão sobre o projeto de lei do
governo que não foi favorável ao setor
da construção e montagem);

PALESTRAS E EVENTOS REALIZADOS
a) “Desoneração da Folha de Pagamento”
Palestra do Dr. Daniel Rubio Lotti e da Dra. Ellen Nakayama, da empresa Porto
junho, na sede da ABEMI.
b) “O Líder do Futuro”
Palestra do Sr. Cesar Ayer, da empresa Crescimentum, realizada no dia 13 de abril,
na sede da ABEMI.
c) “Nova Lei Brasileira de Inclusão” e “Trabalho realizado entre a SRTE SP e o
SINICESP - Sindicato das Empresas de Construção Pesada de São Paulo para inclusão
de PCDs no setor”
Palestra da Sra. Marta Almeida Gil, da empresa Amankay, realizada no dia 22 de
junho, na sede da ABEMI.
d) “Expatriação”
Palestra do Sr. Oliver Kamakura, da empresa EY Brasil, realizada no dia 19 de
outubro, na sede da ABEMI.
e) “Sobre Jornada de Trabalho”
Palestra conjunta das Comissões de RH e Assuntos Jurídicos, proferida
pelo Dr. Cleber Rovere, sócio do escritório Cunha Ricca, realizada no dia
07/12/16, na sede da ABEMI.

COMISSÃO DE ENGENHARIA DE
SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE
CESMT e COMISSÃO DA QUALIDADE
CESMT – Coordenador: Rodrigo Ramos de Lima – IMC Saste Construção, Serviços e
Comércio Ltda.
QUALIDADE – Coordenador: Nilson Lopes da Mata – Projectus Consultoria Ltda.
Os Coordenadores acima foram substituídos e as Comissões unidas, para a manutenção
e continuação dos trabalhos das mesmas.
CESMT / QUALIDADE – Coordenadora: Cleonice Garcia Melo da empresa Montcalm
Montagens Industriais S.A.
Assuntos tratados nas reuniões:
a) Planejamento para 2016.
b) Unificação das Comissões de Engenharia de Segurança, Saúde e Meio Ambiente
(CESMT) e da Qualidade em 2016.
c) A reestruturação implantada pela nova diretoria, todas as Comissões e Grupos de
Trabalho deverão focar seus trabalhos em todas as áreas do mercado da engenharia
industrial: energia, mineração, siderurgia, papel e celulose, óleo e Gás e etc.
d) Avanços e Dificuldades na Prática sobre e.Social e o Sistema de Gestão de
Segurança do Trabalho nas Empresas.
e) Abrir a participação da Coordenação da Comissão de Recursos, na reunião das
Comissões de QUALIDADE e CESMT para discutir temas comuns.
f) Discussão e Debate sobre os Impactos nos Sistemas de Gestão com a onda de
“Terceirização” nas Empresas.
g) Discussão sobre a necessidade de estabelecer o nível de exigências dos requisitos de
SMS, considerando-se o período de prestação de serviço e riscos envolvidos na atividade;
h) Estabelecer em contrato e/ou nos procedimentos e normas internas, os
mecanismos de operação, monitoramento e controle
dos prestadores de serviços.
i) e-Social – Requisito Necessário de Segurança
do Trabalho.
j) ISO 9001/2015 – Identificação, Gestão e
Comunicação com Partes Interessadas.
k) Revisão da NR 12.
l) Debate sobre os temas apresentados
nas palestras sobre a ISO9001/2015 e do
E-social - Requisitos Necessários de
Segurança do Trabalho.

PALESTRAS E EVENTOS REALIZADOS
a) “Implicações (positivas/negativas) na subcontratação de profissionais de
SMS (PJ) nas empresas”
Palestra da Dra. Glédis de Morais Lucio, da empresa Morais Lucio Advogados,
realizada no dia 11 de maio, na sede da ABEMI.
b) “e-Social – Requisitos necessários de Segurança do Trabalho”
Palestra do Sr. Ivo Neves, Diretor da empresa SG4 Soluções Integradas, sobre
e-Social – Requisitos necessários de Segurança do Trabalho, foi realizada no dia 13 de
outubro, na sede da ABEMI.
c) "IS0 9001/2015",
Palestra do Sr. Heitor Grima, da empresa Bureau Veritas, sobre IS0 9001/2015,
realizada no dia 05 de outubro, na sede da ABEMI.

COMISSÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
COAJUR – Coordenador: Dr. Antonio Affonso Mac Dowell, da Mac Dowell Leite
de Castro Advogados
Assuntos tratados nas reuniões:
A diretoria da ABEMI retomou no dia 19 de outubro o calendário da
Comissão de Assuntos Jurídicos.
a) LEI Nº 13.303 – Lei das Empresas Estatais e Licitações
Na primeira reunião, o novo coordenador Dr. Antonio
Affonso Mac Dowell Leite de Castro, representante da
associada Mac Dowell Leite de Castro Advogados,
abriu o debate com uma análise sobre a Lei

13.303, conhecida como lei das empresas estatais e licitações, buscando jogar luz a
uma discussão que é de interesse de toda coletividade.
Frente ao contexto econômico desafiador atual, no qual todo o mercado está
envolvido em um grande esforço de recuperação, e importantes mudanças estruturais
nos campos político, tributário, trabalhista, entre outros, se fazem prementes, retomar a
comissão tornou-se primordial.
Nesse sentido, cada vez mais será fundamental para o fortalecimento do
compromisso de enriquecer as discussões, a indicação de representantes permanentes
das associadas para participar das reuniões da comissão.
b) Seminário sobre a Lei nº 13.303 – Lei das Estatais e Licitações
O Coordenador da comissão, Antonio A. Mac Dowell, convidou o ministro Luis
Roberto Barroso para participar de Seminário sobre o tema da nova Lei das estatais.
Para que a ABEMI possa adotar um posicionamento institucional sobre o assunto.
Nesse sentido, a apresentação preparada pelo Associado Mac Dowell Advogados e
encaminhada às empresas associadas pela presidência da ABEMI, teria a finalidade de
servir como um referencial para facilitar a discussão.
c) Outros assuntos
Foram cogitados outros temas de interesse da ABEMI, para as próximas
reuniões da COAJUR:
• Nova legislação PPI – convite enviado ao Ministro Moreira Franco.
• Arbitragem Internacional em Projetos Industriais - Avaliar a possibilidade de trazer
o escritório Quinn Emmanuel para realizar uma conferencia.
• Normas de Compliance nos Estados Unidos.
• Debentures de Infraestrutura
• Alteração no Tratamento das Contribuições Previdenciárias.
O Diretor Vice-Presidente, Marcelo F.C.A. Corrêa, propôs que os temas ventilados
acima fossem levados aos associados para verificar seu interesse de maneira
que houvesse a maior adesão possível nas reuniões da Comissão.

PALESTRAS E EVENTOS REALIZADOS
a) “Sobre Jornada de Trabalho”
Palestra conjunta das Comissões de Assuntos Jurídicos e de RH, proferida pelo
Dr. Cleber Rovere, sócio do escritório Cunha Ricca, realizada no dia 07/12/16, na
sede da ABEMI.

EXPORTAÇÃO

COMÉRCIO EXTERIOR
CEB - COALIZÃO EMPRESARIAL BRASILEIRA
A ABEMI encaminhou para suas associadas o convite formulado pela Confederação
Nacional da Indústria - CNI / CEB para evento em Brasília que contou com a
presença dos Ministros Marcos Pereira, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e Serviços e José Serra, das Relações Exteriores.

PESQUISA DE IMAGEM – CNI
A Unidade de Comércio Exterior da CNI desenvolve ações e projetos de serviços de
apoio à internacionalização das empresas brasileiras e de formulação de propostas
de aperfeiçoamento da política comercial externa do Brasil e encaminhou
a pesquisa para as entidades empresariais dos setores industriais e
de serviços para se manifestarem sobre essa atuação da CNI. A
ABEMI respondeu de forma positiva a pesquisa abordando a
importância dos trabalhos desenvolvidos pela CNI em
apoio e em defesa do setor empresarial nos Acordos
Bilaterais do Governo Brasileiro.

ABEMI E OUTRAS ENTIDADES

ABIMAQ
CONSELHO DE OLEO E GÁS
O presidente Nelson Romano participou das reuniões do Conselho de Óleo
e Gás da ABIMAQ, já que a ABEMI é membro deste Conselho. Dessas reuniões
participam representantes de órgãos do Executivo, federal, estatuais e municipais,
empresas estatais, da iniciativa privada de vários segmentos, onde são tratados e
apresentados oportunidades de investimentos.

ASSUNTOS INTERNOS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Em 15 de março de 2016. A Assembleia Geral Ordinária discutiu e aprovou os
documentos constantes da ORDEM DO DIA e eleita a nova Diretoria e Conselho
para o triênio 2016-2019:
a) Relatório e Contas da Diretoria do exercício de 2015;
b) Orçamento para o exercício de 2016;
c) Eleição do Conselho e Diretoria para o triênio de 2016-2019.

ONIP
O presidente Nelson Romano participou de reunião do Conselho da ONIP, em
02/06/16, durante a qual foi proferida palestra pelo Diretor da Petrobras, Roberto
Moro e, em seguida foi feita apresentação de uma impressora 3D desenvolvida
pelos técnicos da PUC/RJ, e apresentado como exemplo uma broca de perfuração
de poços de petróleo em VG, produzida pela impressora 3D.

FBTS
Os representantes da ABEMI no Conselho de Administração da FBTS são:
Conselheiro Efetivo: Oscar Simonsen Júnior (Montcalm Montagens Industriais S.A.)
e Suplente: Roberto Bastos (Fluxo Soluções Integradas Ltda.).

APOIO INSTITUCIONAL
2º CONGRESSO DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Promovido pela ABIMAQ, o 2º Congresso Brasileiro da Indústria de Máquinas e
Equipamentos, realizado em 19 de setembro de 2016, na sede da ABIMAQ em são Paulo.
VDI BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS BRASIL-ALEMANHA
8ª Edição do Dia da Engenharia Brasil-Alemanha:
Engenheiro 4.0 na Transformação Digital, realizada
em 09 de novembro de 2016, no Senac Santo
Amaro - São Paulo.
SEMINÁRIO “SOLUÇÕES PARA A EXPANSÃO
DA INFRAESTRUTURA NO BRASIL”
Evento promovido pela ABDIB em conjunto
com a AMCHAM, com a participação de
Ministros de Estado, realizado no dia 21 de
outubro em São Paulo.

TEMAS ADMINISTRATIVOS

CONJUNTURA ECONÔMICA/FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO
A ABEMI enfrentou nos últimos dois anos uma situação econômico / financeira
muito delicada, em razão da recessão por que o país vem enfrentando nos
últimos anos. Em 2016, por deliberação da Diretoria foi elaborado uma projeção
do fluxo de caixa da Associação para os próximos 3 anos e para sua efetivação
foram renegociados todos os contratos dos prestadores de serviços e de aluguel,
encerrado o escritório do Rio de Janeiro e implementado um processo de
reorganização administrativa da Associação
resultando na demissão dos funcionários mais
antigos e contratado um novo Diretor
Executivo e uma funcionária para cuidar
da área administrativo/financeira. Com
isso o fluxo de caixa da Associação
ficou equilibrado.

QUADRO SOCIAL

NOVO DIRETOR EXECUTIVO DA ABEMI

QUADRO SOCIAL

Aurélio Escudero, Diretor Executivo da ABEMI, deixa
a associação após 24 anos de dedicação e empenho em
prol da engenharia industrial brasileira. A diretoria e o
Conselho da ABEMI agradecem o trabalho realizado e o
comprometimento ao longo desses anos. Certamente,
este legado deixado servirá de exemplo para enfrentar os
desafios que estão por vir.
Em seu lugar, assume Matias Cerrato Fernandez,
graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de
Mogi das Cruzes, tem vasta experiência no setor. Atuou
em empresas como Andritz Hydro, Niplan Engenharia,
MCE Engenharia, Consórcio Queiroz Galvão – IESA,Siemens, entre outras
companhias de importante atuação na indústria. Matias irá apoiar as atividades da
diretoria para a implementação do plano estratégico de ação do triênio 2016-2019.

A Diretoria e o Conselho desenvolveram ações na busca de novas empresas
para se associarem à ABEMI, com vistas ao crescimento da Associação, sua
sustentabilidade e representatividade, resultando na entrada de 7 novas empresas
no quadro social, e em paralelo realizaram visita a empresas associadas visando a
manutenção das atuais associadas. Abaixo as novas empresas associadas:

HOMENAGEM DA DIRETORIA
No dia 7 de
junho foi realizada
na sede da ABEMI,
a cerimônia de
entrega de placa de
homenagem aos
funcionários Aurélio
Escudero, Hermes
Sala e Francizanna
dos Santos
Mesquita.
Essa equipe
deixa a associação
após muitos anos
de dedicação e
empenho em prol
da engenharia
industrial brasileira.

•
•
•
•
•
•
•

ABELV Engenharia Ltda.
FTI Consultoria Ltda.
Mac Dowell Leite de Castro Advogados
Metroval Controle de Fluídos Ltda.
NAAL Engenharia
Tecnolite Construções e Montagens Ltda.
Teixeira Duarte Engenharia e Construções Ltda.

RELAÇÃO DAS EMPRESAS ASSOCIADAS
ABELV ENGENHARIA LTDA
ADLER ANDAIMES LTDA.
ALPHATEC S.A.
AP CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA.
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. - CNO
CONSTRUTORA OAS LTDA.
COPPAR CONSULTORIA, PLANEJ., PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
DORIS ENGENHARIA LTDA.
EBSE - ENGENHARIA DE SOLUÇÕES
ELETRODATA CONST. E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
ENCONSULT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA.
FLUXO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.
FTI CONSULTOTIA LTDA
HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA.

HTB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A
INTECH ENGENHARIA LTDA.
LIDERROLL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPORTES
ESTRUTURAIS LTDA.
MAC DOWELL LEITE DE CASTRO ADVOGADOS
MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA.
METODO POTENCIAL ENGENHARIA S.A.
METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA
MONTCALM MONTAGENS INDUSTRIAIS S.A.
NAAL ENGENHARIA
NIPLAN ENGENHARIA S.A.
OMC ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA.
PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
POYRY TECNOLOGIA LTDA.
PROJECTUS CONSULTORIA LTDA.
PROMON ENGENHARIA LTDA.
QUALIMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
REMAC ENGENHEIROS E CONSULTORES LTDA.
SUPORTENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPORTES
METÁLICOS LTDA.
TECNIMONT DO BRASIL CONSTR. E ADMINISTRAÇÃO
DE PROJETOS LTDA.
TECNOLITE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A
TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
TRIDIMENSIONAL ENGENHARIA S.A.
TRIPLE M TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA.
USIMINAS MECÂNICA S.A.
UTC ENGENHARIA S.A.
VOGA ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.
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0,00
0,00

5,00

06

EM US$ BILHÕES

FABRICAÇÃO

ASSUNTOS INTERNOS

ANOS

ENGENHARIA

0,90

0,00
ANOS

15,00

MONTAGEM E MANUTENÇÃO

ANOS

CONSTRUÇÃO CIVIL

ANOS

ENGENHARIA

0,90
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40,0

2006

400,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0,0
2013

CONSTRUÇÃO CIVIL
2014
2015
0,9
0,7
8,8
10,4

Em Mil

7,2

Em Mil

2015

2015

0,0
0,0
0,2
0,2

0,1
0,1
0,4
0,6

1,0
0,7

1,1
0,8

2016

2016

40,0

20,0

2016

2006

400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2006

2007

2007

2008

ENGENHARIA

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013
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0,0
2014

2014

2015

2015

0,9
0,7
8,8
10,4

2014

28,5
37,4

2013

52,3
67,9

73,7
95,3

2012

7,2
8,4

9,2
12,4

2011

88,3
112,1

90,9
113,6

2010

9,4
14,4

120,0

9,2
13,5

140,0
81,0
102,4

6,2

1,5
0,5
0,5
2,5
0,3
0,1
0,1
0,4

3,9
1,8
1,5

7,2

5,2
3,0
2,8

6,2

5,4

3,8
5,5
2,8

14,4

15,5

15,0

13,1

11,4

11,0

8,9

6,8

5,6

2009

2,6

4,8
3,3
4,9

4,6
3,0
2,3
3,6

2,0
1,6
0,9

2008

8,8
12,6

60,4
78,4

FABRICAÇÃO

6,0
12,0

Em Mil

3,9
2,9
4,6

2007

60,0
75,1

59,0
73,1

100,0

5,3
9,8

60,0
4,5
9,6

80,0
42,8
52,0

2006

3,4
5,6

6,7
8,4

8,2
10,1

14,7
16,9

13,2
14,4

12,5
13,3

13,0
14,5

NÍVEL DE EMPREGO

2,9
6,3

3,5
4,3

6,4
7,9

Em Mil

1,2
1,0

0,7
0,5

0,7
0,1

0,8
0,7

0,4
0,4

0,5
1,1

NÍVEL DE EMPREGO
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

8,8
7,9
42,4
59,1
6,9
7,4
76,2
90,5
7,8
7,9
83,5
99,2
8,3
8,5
99,0
115,8
14,0
11,9
189,9
215,8
17,3
14,9
243,1
275,3
16,5
20,7
265,8
303,0
32,8
65,6
231,2
329,6
20,3
12,3
232,2
264,8
21,2
12,3
126,7
160,3
2,8
0,6
33,7
37,1

2014

28,5
37,4

2014
1,5
0,5
0,5
2,5
0,3
0,1
0,1
0,4

2013

3,4
5,6

3,9
1,8
1,5

11,0

14,4
2013

52,3
67,9

73,7
95,3

3,0
2,8

2012
5,2

6,2

15,5

15,0

2012

7,2
8,4

9,2
12,4

2011
2,8

5,4

3,8
5,5

6,2

2011

88,3
112,1

90,9
113,6

2010

9,4
14,4

120,0
6,8

13,1

11,4

2010

9,2
13,5

140,0

81,0
102,4

2009
5,6

2008
2,6

4,8
3,3
4,9

8,9

2009

8,8
12,6

60,4
78,4

60,0
75,1

3,9
2,9
4,6

2007

6,0
12,0

100,0

59,0
73,1

2006
2008

6

20,0
4,6
3,0
2,3
3,6

2007

5,3
9,8

60,0

4,5
9,6

80,0
2,0
1,6
0,9

18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

42,8
52,0

Em Mil
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

2,9
6,3

Em Mil

ENGENHARIA

2015
2016

MONTAGEM E MANUTENÇÃO

2016

CONSTRUÇÃO CIVIL

2016

MONTAGEM E MANUTENÇÃO
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Principais Atividades das Associadas
PRINCIPAIS
ATIVIDADES DAS ASSOCIADAS

0

63 78

161 206
87

26 19

23 31

48 82

33
33
33 39

1982 1985 1988 1991 1994 1997 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NÍVEL DE EMPREGO - LEGENDA
SUPERIOR
TÉCNICO
OUTROS
TOTAL

ABELV
ADLER
ALPHATEC
AP CONSULTORIA
AZEVEDO & TRAVASSOS
CONSTRUT. NORB. ODEBRECHT
CONSTRUTORA OAS
COPPAR
DORIS
EBSE
ELETRODATA
ENCONSULT
ENGECAMPO
FTI CONSULTORIA
FLUXO
HEATING & COOLING
HTB
INTECH
LIDERROLL
MAC DOWELL
MEGATRANZ
METODO POTENCIAL
METROVAL
MONTCALM
NAAL ENGENHARIA
NIPLAN
OMC
PERI FORMAS
PETROBRAS
POYRY TECNOLOGIA
PROJECTUS
PROMON
QUALIMAN
REMAC
SUPORTENGE
TECNIMONT DO BRASIL
TECNOLITE
TEIXEIRA DUARTE
TOYO SETAL
TRIDIMENSIONAL
TRIPLE M
USIMINAS MECÂNICA
UTC ENGENHARIA
VOGA

MONTAGEM

SERVIÇOS DE OBRAS

INDUSTRIAL

ESPECIAIS

ÁREA ECONÔMICA

ANDAIMES

ÁREA JURÍDICA

PRODUÇÃO PETRÓLEO / GÁS
REDES DE ÁGUA / ESGOTOS

VASOS / TANQUES

OUTROS EQUIP. / TRANSPORTES
CONTRATOS E. P. C.

ESTRUTURAS METÁLICAS

OUTROS

PROJETO
INDUSTRIAL

OUTROS

FABRICAÇÃO

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

DUTOS / ADUTORAS

LINHAS / SUBESTAÇÕES

INSPEÇÃO DE CAMPO

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

GEOFÍSICA

CONTROLE DE QUALIDADE

DIVERSAS

TESTES / PRÉ-OPERAÇÕES

REVESTIMENTO E PINTURA

ISOLAMENTO E REFRATÁRIO

ELÉTRICA

INSTRUMENTAÇÃO

MECÂNICA

GERENCIAMENTO

CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA

CONSTRUÇÃO CIVIL INDUSTRIAL

ESPECIAIS

CONSULTORIA

SERVIÇOS DE OBRAS

SUPRIMENTOS / COMPRAS

MONTAGEM
INDUSTRIAL

PROJETO BÁSICO

PROJETO
INDUSTRIAL

PROJETO EXECUTIVO

CONCEPÇÃO BÁSICA

283 337

ATIVIDADES

446

177 222
29 32

2025

152
190

181

17 21

145

93 127

15 20

92 125

17
17

98 125

14 18

11
16

90116

113 143

13
13

56 73
13 18

89

92 112

111 134

223 269

16 30

50

12 25

100

12 30

150

9 12

200

9 14

250

179216

300

217 259

350

316

290 351

400

375

450

353

419

500

447

Em Mil

ESTUDO DE VIABILIDADE

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS – CONSOLIDADO ABEMI - 2016

OUTROS

FABRICAÇÃO
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