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ABEAM – Quem somos?

Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo (www.abeam.org.br)
 Fundação: 1977.
 Representação institucional de 40 empresas de navegação de apoio marítimo (mais de 90% do total das

embarcações operando regularmente no Brasil).
 Vinculação ao SYNDARMA - Sindicato Nacional das Empresas Brasileiras de Navegação Marítima -,

representante constitucional da categoria econômica “empresas brasileiras de navegação”.
 Realiza interface direta com:

- Ministério dos Transportes, Marinha do Brasil (DPC, CIAGA, CIABA), Fundo de Marinha Mercante,
BNDES, Receita Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, Conselho Nacional de Imigração, ANTAQ, ANP,
ANVISA, etc;

- PETROBRAS, ONIP e Outras Empresas, Associações e Instituições do setor de óleo e gás;
- Sindicatos de trabalhadores (negociação ACTS)
- Instituições Internacionais (IMCA, NBCC, ISOA, etc.).



O Apoio Marítimo no Brasil – Agosto 2016

Dados do Setor:
 147 empresas brasileiras de navegação autorizadas pela ANTAQ;
 Cerca de 50 empresas efetivamente operando no apoio marítimo;
 40 empresas associadas à ABEAM;
 Frota de 412 embarcações: 293 de bandeira brasileira e 119 de bandeira estrangeira em jul/2016;
 Gastos com afretamentos em 2015: US$ 5,18 bilhões;
 Emprega aproximadamente 12.000 trabalhadores offshore e 3.000 trabalhadores onshore.

(fonte: Antaq)



Área de Atuação do Apoio Marítimo

Apoio às operações de 
exploração e de produção de 

plataformas e FPSO´s ao longo 
de 7.400km, afastados 300km 

da costa.
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Evolução da Frota de Apoio Marítimo
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Frota de Apoio Marítimo no Brasil



Principais Desafios do Setor

 Superação da crise do setor de óleo e gás.
 Manutenção da frota de apoio marítimo e das condições de contratação.
 Demanda de serviços ainda concentrada em um único grande cliente (Petrobras). O PROREFAM deixou de

ser prioridade e não houve novas contratações de embarcações brasileiras.
 Carga fiscal elevada e nebulosa (REPETRO, ISS, ICMS).
 Insegurança jurídica (manutenção dos contratos).
 Atuação firme do órgão regulador.
 Qualificação e especialização da força de trabalho;
 Atendimento às regras de conteúdo local.



MUITO OBRIGADO
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