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 Fundação: 1937 (80 anos)

 Representa uma classe com cerca de 7.500 indústrias

 Sede nacional em São Paulo;

 Sedes Regionais: RS, SC, PR, PE, MG, RJ, Piracicaba (SP), Rib.
Preto (SP), S.J. dos Campos (SP) e escritório de Relações
Governamentais, em Brasília;
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Taxa de câmbio real
Variação acumulada - base 2005 = 100
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Purchasing-power parity (PPP)

Implied exchange rate: 3.26

Fonte: The Economist



Participação da indústria de
transformação no PIB – 1947-2016
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PIB da Indústria de Transformação em relação ao PIB Total

Fonte: IBGE. Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
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Carga tributária bruta

Carga tributária bruta

A CTB – Carga tributária Bruta de
2015 cresceu quase 1% em
relação a 2014 7



Carga tributária por atividade

A indústria de transformação é o setor da economia mais tributado, responde
por 30% da arrecadação de tributos
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Custo Brasil

COMPONENTES CONSIDERADOS NO CUSTO BRASIL *

1

Impostos não recuperáveis na cadeia produtiva

2

Encargos sociais e trabalhistas

3

Logística4

Impacto dos juros sobre o capital de giro
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Burocracia e custos de regulamentação6

Custos dos investimentos7

Custo de insumos básicos

Custos de energia8
* Em ordem decrescente de importância em relação à RLV – Receita líquida de vendas.
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 Editais mal especificados, gerando aditivos

 Redução do número de empresas participantes dos
projetos, viabilizando a formação de cartéis

 Estaleiros virtuais

 Preços iniciais acima dos internacionais – “curva de
aprendizagem”

 Utilização de regimes tributários especiais – REB e
Repetro, com proteção do imposto de importação nas
importações definitivas

Política de Conteúdo Local
Motivos dos atrasos
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Política de Conteúdo Local
Exemplos de atrasos
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Política de Conteúdo Local
Exemplos de atrasos
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Política de Conteúdo Local atual

Waiver

Pedefor

Repetro
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Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia
Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento
de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural

Instituído pelo Decreto nº 8.637, de 15 de janeiro de 2016, o Programa
busca um aprimoramento da Política de Conteúdo Local do setor de
exploração e produção de petróleo e gás natural, por meio do
reconhecimento legal e da valorização de iniciativas e de investimentos que
contribuam para elevar a competitividade de fornecedores no Brasil;
estimular a engenharia nacional; promover a inovação tecnológica em
segmentos estratégicos; ampliar a cadeia e fornecedores de bens,
serviços e sistemas produzindo no Brasil; ampliar o nível de Conteúdo
Local (CL) dos fornecedores já instalados; e estimular a criação de
empresas de base tecnológica

O Conteúdo Local
PEDEFOR

14



O Conteúdo Local
PEDEFOR - Resultados

Exploração em terra Exploração em mar
50% - Bens 18% - Fase de exploração

50% - Serviços 25% - Construção de poços

40% - Sistemas de coleta e escoamento

25% - Plataformas marítimas
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O Conteúdo Local
REPETRO

 Regime especial aduaneiro de exportação e
importação de bens destinados às atividades de
pesquisa e de lavra de jazidas de petróleo e gás.
Consiste na combinação de 3 tratamentos tributários
distintos:

– Admissão temporária com suspensão total de tributos;
– Drawback;
– Exportação ficta
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O Conteúdo Local
REPETRO
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O Conteúdo Local
REPETRO

Pleito:

Extensão do REPETRO para demais elos da cadeia de
fornecedores, incluindo tributos federais e estaduais e
atentando para os custos financeiros de descasamentos de
fluxos de caixa relativos às compensações.
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Regulamentação do waiver, com as seguintes premissas:

 Inexistência de produção nacional, atestada pela respectiva entidade de
classe (nos moldes do ex-tarifário);

 Comprovação que as empresas locais produtoras foram convidadas, por
meio de comprovação de consulta e respectivas negativas, e que lhes
foram dadas as mesmas oportunidades e condições;

 Apresentação das cotações onde comprovadamente os preços estavam
superiores e ou os prazos estavam inadequados, segundo critérios a
serem definidos em Regulamento da ANP;

 Caso seja concedido o “waiver”, o processo será submetido à análise
para identificação dos motivos dos preços ou prazos excessivos.

O Conteúdo Local
WAIVER
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Política de Conteúdo Local

20



Obrigado!
Cesar Prata

Presidente da ASVAC Bombas Industriais e Navais, desde 1983
Vice-presidente eleito da ABIMAQ– Associação Brasileira da industria de máquinas

e equipamentos
Diretor Conselheiro eleito da ABIMAQ para o período 2014-2018
Presidente  do Conselho de Óleo e Gás da ABIMAQ desde 2014

Vice-presidente eleito da CSEN - Câmara Setorial de Equipamentos Navais e de
Offshore da ABIMAQ

Diretor do Conselho de Mineração e Metalurgia da ABIMAQ.

Tel.: 21 2262-5566
E-mail: cog@abimaq.org.br
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