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Mensagem do Presidente
CAMINHOS E OBJETIVOS TRAÇADOS
O ano de 2017 registrou uma mudança no ambiente de negócios marcado pela
recuperação da atividade empresarial em alguns segmentos de mercado. Finalmente
as taxas de desemprego desaceleraram, a inflação desceu a níveis aceitáveis e os
juros apresentaram uma queda significativa, valores que não se via desde a década
passada, com um câmbio mantido em níveis equilibrados.
Apesar do cenário em evolução, o reflexo no setor de serviços de engenharia foi
pouco relevante, com recuperação da atividade apenas em alguns setores pontuais. O
segmento de Óleo e Gás, que representava cerca de 70% dos investimentos anuais do
país, continuou estagnado principalmente em decorrência da perda da capacidade de
investimento da Petrobras, ainda responsável pela maioria dos contratos no setor. A
área Offshore que representa a maior parte dos investimentos continuou com a
política de afretamentos que pouco agrega à indústria brasileira.
Como consequência, manteve-se na pauta do ano a discussão de conteúdo local
envolvendo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), governo e entidades de classe
entre elas, a ABEMI. Como já destacamos no ano anterior, nos empenhamos
fortemente em nos tornarmos protagonistas importantes junto ao governo na defesa
dos interesses dos associados. Hoje, a ABEMI é ouvida e participa das negociações
envolvendo autoridades, em especial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços e a ANP.
A gestão administrativa foi aprimorada com a redução significativa nos custos legais e
de comunicação. O efeito marcante do ano foi a implementação de um planejamento
estratégico com o objetivo de estabelecer claramente objetivos e caminhos para que
possamos nos consolidar como uma associação atuante em defesa dos interesses dos
associados em todas as áreas de atuação da engenharia industrial brasileira.
Prosseguimos no processo de liquidação dos débitos com os antigos colaboradores, já
tendo sido quitado 50% do valor, rigorosamente em dia.
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Evoluímos também na incorporação do acervo do
Centro de Excelência dentro do acordo de
cooperação firmado com a ABEMI. Avaliamos a
atuação do Conselho Estratégico que envolvia os
ex-presidentes da associação e convidados da
presidência, chegando a conclusão que o
resultado dessa sistemática não incorporava a
experiência e o conhecimento dos expresidentes que era o objetivo primordial.
Assim, proporemos em uma AGE o retorno para
a forma anterior do estatuto.
Apesar das dificuldades significativas pelas quais
passa o setor, por mais um ano nos mantivemos
focados e ativos em defesa dos nossos associados e nos sentimos preparados para os
desafios que vierem nos próximos anos.

Nelson Romano
Diretor Presidente
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Código de Ética ABEMI
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
 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.

Missão
Congregar e representar empresas cujas atividades se relacionam com a
implantação de empreendimentos públicos ou privados nos setores industrial

Visão

e de infraestrutura, exercendo a defesa dos interesses das
Associadas, protegendo a livre concorrência, reunindo
conhecimentos na busca de competitividade

Ser reconhecida como instituição com

coletiva e contribuindo para

prestígio e representatividade nacional na defesa dos

o desenvolvimento

interesses de suas Associadas e da engenharia brasileira.

econômico e social
do país.
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Diretoria e Conselho
DIRETORIA E CONSELHO ELEITOS – GESTÃO 2016 - 2019
DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR VICE-PRESIDENTE
MARCELO F. C. A.
CORRÊA

NELSON ROMANO

REMAC ENGENHEIROS E
CONSULTORES Ltda.

DORIS ENGENHARIA LTDA.

ENGENHARIA
MÁRCIO ALBERTO
CANCELARA
PROJECTUS CONSULTORIA LTDA.

CONSTRUÇÃO CIVIL

SAULO ROCHA
CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT S.A

TITULAR

SUPLENTE

ALFREDO AMERICANO
DA COSTA

RAFAEL RIBEIRO DE
MENDONÇA LIMA

AP CONSULTORIA E PROJETOS
LTDA

TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS
LTDA

TITULAR

SUPLENTE
GABRIEL AIDAR
ABOUCHAR

ANDRÉ ALEXANDRE
GLOGOWSKY

ENCONSULT ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA

HOCHTIEF DO BRASIL S.A.
.

FABRICAÇÃO

TITULAR

SUPLENTE

PAOLO FIORLETTA

HIDEO HAMA

SIDNEY MATTOS JR.

METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS
LTDA

FLUXO SOLUÇÕES INTEGRADAS
LTDA.

TRIPLE M TUBOS, VÁLVULAS E
CONEXÕES LTDA

MONTAGEM E MANUTENÇÃO

OSCAR SIMONSEN
MONTCALM MONTAGENS
INDUSTRIAIS S.A.

LOGÍSTICA

TITULAR

SUPLENTE
FRANCISCO ASSIS DE
OLIVEIRA ROCHA

PAULO NISHIMURA
NIPLAN ENGENHARIA S.A.

TITULAR

UTC ENGENHARIA S.A.

SUPLENTE

HENRIQUE ZUPPARDO
JUNIOR

ANTONIO AFFONSO
MAC DOWELL
MAC DOWELL LEITE DE CASTRO
ADVOGADOS

MEGATRAZ TRANSPORTES LTDA.
.

DIRETOR EXECUTIVO

MATIAS CERRATO
FERNANDEZ
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CONSELH0 ESTRATÉGICO

DIRETOR PRESIDENTE

NELSON ROMANO
DORIS ENGENHARIA LTDA.

AYLTON ANTONIAZZI

JOSÉ LUIZ DO LAGO

FERNANDO COUTO
MARQUES LISBOA

RICARDO RIBEIRO
PESSÔA

CARLOS MAURICIO LIMA
DE PAULA BARROS

ANTONIO ERNESTO
FERREIRA MÜLLER

CRISTIAN JATY SILVA
ROBERTO MENDONÇA

CRISTIANO KOK

EIDER CASTRO ANDRADE
PRUDENTE DE AQUINO

MANUEL ANTONIO LOPES
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Destaques da Gestão 2017
PETROBRAS
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

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.
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CARTAS 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 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
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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.

CONTEÚDO LOCAL
PEDEFOR
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.
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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.
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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
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:
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- 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.

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

• 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.
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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 TheProjectOffice,
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.
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• 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.
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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
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 5 (cinco) Informativos ABEMI, que
foram enviados a todas empresas associadas e, com ampliação na sua divulgação,
para as ex-empresas associadas e para empresas que demonstraram interesse pela
ABEMI.
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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.
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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)
b)
c)
d)
e)

Reforma Trabalhista;
Negociado x Legislado – Como as empresas estão se preparando;
Atualizações sobre o eSocial nas empresas;
Contribuição Sindical (base de recolhimento);
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.
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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.
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•

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.
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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, deliberou-se 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.
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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, utilizando-se 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
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.
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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.

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.
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APOIO INSTITUCIONAL
A ABEMI deu apoio institucionalmente aos eventos abaixo:
•

"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
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•

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.
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Quadro Social
QUADRO SOCIAL
Nova Associada admitida em 2017:

•

GEOCOMPANY TECNOLOGIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
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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.
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.
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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

PROJETO

MONTAGEM

SERVIÇOS DE OBRAS

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL
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OUTROS
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ÁREA ECONÔMICA

ANDAIMES

ÁREA JURÍDICA

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

VASOS / TANQUES

ESTRUTURAS METÁLICAS

PRODUÇÃO PETRÓLEO / GÁS
REDES DE ÁGUA / ESGOTOS

OUTROS

FABRICAÇÃO

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

OUTROS

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

CONSULTORIA

ESPECIAIS

SUPRIMENTOS / COMPRAS

SERVIÇOS DE OBRAS

PROJETO BÁSICO

MONTAGEM
INDUSTRIAL

PROJETO EXECUTIVO

CONCEPÇÃO BÁSICA

PROJETO
INDUSTRIAL

ESTUDO DE VIABILIDADE

ATIVIDADES

Princi pais Ativ idade s das Asso ciadas

Administração
PESSOAL E TERCEIROS
Diretor Executivo
Matias Cerrato Fernandez
Assistente Administrativo/Financeiro
Gisele da Costa Alves Damacena
Auxiliar de Escritório
Reinaldo Oliveira

Relatório Anual da Diretoria 2017

30

ASSESSORIAS
JURÍDICA
Porto Advogados Associados S.C.
COMUNICAÇÕES
S/A. Llorente & Cuenca
GESTÃO E PLANEJAMENTO
M. C. Fernandez Serviços de Engenharia ME
CONTÁBIL
Escritório de Contabilidade Laertes Pereira - EPP
INFORMÁTICA e TELEFONIA
Maq-cit Informática e Móveis para Escritório Ltda.
MF Tel Com Serviços de Equiptos. Telefônicos e Informática Ltda.
FOTOS
Arquivo ABEMI
ELABORAÇÃO
ABEMI
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São Paulo - Sede
Av. Paulista 2006 / 15º andar
Bela Vista - São Paulo-SP
CEP: 01310-926
Tel.: (11) 3251-0333
Site: www.abemi.org.br
E-mail: abemi@abemi.org.brO
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