ALMACO presta serviço de pesquisa de similaridade de matériasprimas para a MVC
Empresa estima que conseguirá uma economia de até R$ 180 mil/ano com a redução do imposto
de importação
A Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos (ALMACO) foi contratada pela MVC
Soluções em Plástico, uma das principais moldadoras de compósitos e plásticos de engenharia do
país, para prestar o serviço de pesquisa de similaridade de matérias-primas. Caso o resultado do
levantamento feito pela ALMACO aponte que não há insumos similares produzidos no Brasil, a
MVC poderá solicitar ao governo uma redução na alíquota de importação.
“Projetamos uma economia de até R$ 180 mil por ano com a diminuição do imposto”, afirma
Luciane Oliveira, executiva da área de suprimentos da MVC. Ao todo, a empresa solicitou à
ALMACO a pesquisa de 17 itens, entre eles, espumas, tecidos e adesivos. “São matérias-primas
que utilizamos na fabricação de peças de compósitos fornecidas para os setores de energia eólica,
transporte e agrícola”.
Por uma pequena taxa por insumo pesquisado, a ALMACO fornece depois de trinta dias úteis o
laudo que atesta ou não a existência de similar nacional. “Para que a empresa consiga dar entrada
ao processo de redução de alíquota, o governo exige a emissão de um documento de não
similaridade elaborado por uma entidade de classe”, explica Paulo Camatta, gerente executivo da
ALMACO.
A norma que trata das regras administrativas para as importações sujeitas a exame de
similaridade é a Portaria SECEX nº 23, de 14/07/2011, com base no Decreto nº 37/1966 e no
Decreto nº 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
“Com esse serviço, a ALMACO contribui para o aumento da competitividade do mercado brasileiro
de materiais compósitos”, comenta o gerente executivo.
Resultantes da combinação entre polímeros e reforços – por exemplo, fibras de vidro –, os
compósitos são conhecidos pelos elevados índices de resistência mecânica e química, bem como
pela versatilidade. Há mais de 50 mil aplicações catalogadas em todo o mundo, de tanques, tubos
e pás eólicas a peças de barcos, ônibus e aviões.
Fundada em 1981, a ALMACO tem como missão representar, promover e fortalecer o
desenvolvimento sustentável do mercado de compósitos. Com administração central no Brasil e
sedes regionais no Chile, Argentina e Colômbia, a ALMACO tem cerca de 400 associados
(empresas, entidades e estudantes) e mantém, em conjunto com o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), o Centro de Tecnologia em Compósitos (CETECOM), o maior do gênero na
América Latina.
Para mais informações, acesse www.almaco.org.br
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