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LOGÍSTICA

BR do Mar: projeto que incentiva cabotagem ainda
está longe do consenso

Debate realizado no Senado revela que a navegação entre os portos brasileiros carece de aceitação
entre todos os setores envolvidos
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Foto: Navio de cabotagem no litoral do Paraná. José Fernando Ogura/AEN

Em tramitação no Senado, o projeto que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por
Cabotagem, também chamada de BR do Mar, ainda está longe de alcançar um consenso.

Na última sexta-feira, 20, uma debate na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), mostrou
que a navegação entre os portos brasileiros é adequada para a logística do país, no entanto, o
setor precisa contar com regras que de fato garantam a redução de custos, a geração de
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empregos e a competitividade, mas evitem a perda de soberania, a concentração de mercado
ou o aumento da dependência externa.

Relator do projeto no CAE, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), disse que o texto, enviado ao
Congresso pelo Executivo, pode impactar diretamente na redução do ‘Custo Brasil‘. “O meio de
transporte pode e deve se adaptar à característica de cada local, mas há desafios relacionados
à questão do custo do afretamento. Não seria razoável criar uma estrutura que fosse viável
somente em alguma parte do ano”, diz.

‘Armazéns e BR do Mar poderiam evitar demanda por milho importado’
BR do Mar: ministro confirma que espera projeto modificado no Senado e retorno à
Câmara

Na avaliação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o redesenho do setor de
cabotagem vai proporcionar o aumento da frota de embarcações, sem prejudicar a eficiência
da indústria da construção naval. “O projeto constitui grande avanço na cabotagem brasileira,
em função das conversas que vêm sendo mantidas no mercado com segmentos de usuários
e operadores interessados em atuar no setor. A gente verá o aumento das embarcações e a
redução dos custos. A gente vai conseguir crescer a taxas mais relevantes do que aquelas que
a gente tem hoje. É uma abertura equilibrada, que será extremamente benéfica para o país”,
afirma.

Cabotagem
Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério de Infraestrutura,
Diogo Piloni, conta que o projeto busca abertura, aumento da competição no setor, entrada de
novos “players” e mantém dispositivo para formação de frota vinculada com o Brasil, de forma
regular e com custo de fretes regulares. Ele destacou ainda que o Brasil utiliza apenas 9% de
sua matriz logística, enquanto a China utiliza 31%, o Japão responde por 44% e a União
europeia atinge 32%. “Um país como o nosso, com a costa que tem, não pode se limitar a uma
participação tão tímida”, defendeu.

O Brasil tem uma costa marítima com sete mil e quinhentos mil quilômetros.

Melhorias no texto
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) reforça que apesar de avaliar
positivamente o BR do Mar, o órgão aponta que algumas regras no texto podem favorecer
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grandes empresas do setor.

Atualmente, apenas uma empresa pode alugar um navio mantendo a bandeira estrangeira
quando não há embarcação brasileira equivalente disponível. O novo projeto prevê novas
formas de afretamento com a manutenção da bandeira. Para acessar esses formatos, a
empresa brasileira de navegação só poderá afretar navios que sejam de sua subsidiária
integral estrangeira. Essa restrição é um dos pontos que, para o Cade, poderiam ser
aprimorados para aumentar a concorrência.

“O projeto pode ser melhorado, há restrições a alguns tipos de afretamento, há restrições à
exigência mínima de profissionais por nacionalidade, há liberação de cascos novos somente
após alguns meses e regras ligadas à transparência dos preços”, destaca o coordenador do
Departamento Econômico do Cade, Ricardo de Castro.

A vice-presidente-executiva da Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo
(Abeam) e representando também a Confederação Nacional do Transporte (CNT), Lilian
Schaefer também defende melhorias no texto, como a inclusão de mecanismos que permitam
às instituições financeiras alongarem os prazos de amortização e carência nos financiamentos
contratados com o fundo da marinha mercante.

Lilian também defende a manutenção das alíquotas do fundo da marinha mercante nos
patamares atualmente praticados, tendo em vista a importância do mecanismo para o
desenvolvimento das regiões mais carentes do país. Em relação à navegação interior, ela
cobrou a atenção dos parlamentares para o projeto BR dos Rios, em fase de estudos no
governo, para que suas premissas possam ser observadas no texto que propõe o BR do Mar.

Divergências
O diretor-executivo da Associação Brasileira de Armadores e Cabotagem (Abac), Luís
Fernando Resano, criticou o BR do Mar, mas ponderou que o projeto traz uma série de
oportunidades. “Nós não podemos abrir mão de investimento no país, e esse projeto vai
permitir que sejam constituídas empresas brasileiras sem frota e investimento. Isso traz
vulnerabilidade para o setor e irregularidade para o usuário”, defende.

Representantes da Logística Brasil, André de Seixas e Abrahão Salomão avaliaram que o
projeto que cria a BR do Mar é contraditório no que diz respeito à defesa da concorrência. Eles
afirmaram que o excesso regulatório gera instabilidade e estimula a evasão fiscal.

LEIA MAIS SOBRE

AGRICULTURA AGRONEGÓCIO LOGÍSTICA NOTÍCIAS BR DO MAR CABOTAGEM INFRAESTRUTURA

COMPARTILHAR ESTA NOTÍCIA

Leia Também

Forge of Empires - Jogo Online Grátis | Patrocinado

Canal Rural

O jogo mais viciante do ano!

Você viu? Embargo chinês à carne bovina do Brasil deve durar mais 20 dias, diz Grisi

x

https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/
https://www.canalrural.com.br/agronegocio/
https://www.canalrural.com.br/logistica/
https://www.canalrural.com.br/noticias/
https://www.canalrural.com.br/tag/br-do-mar/
https://www.canalrural.com.br/tag/cabotagem/
https://www.canalrural.com.br/tag/infraestrutura/
https://www.canalrural.com.br/tag/logistica/
https://www.canalrural.com.br/tag/senado/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://om.forgeofempires.com/foe/br/?ref=tab_br_br_new&&external_param=2987846950&pid=alright-wwwcanalruralcombr&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fd0b2a9a8bcb6c1dd4eb2fe4719cacfc0.jpeg&tblci=GiCDJhESDudxA_fwbwMrKTzQpBAZy2wxFiv2Y6ag1rBGRSDJqD8ow7WKlrPsuPCgAQ#tblciGiCDJhESDudxA_fwbwMrKTzQpBAZy2wxFiv2Y6ag1rBGRSDJqD8ow7WKlrPsuPCgAQ
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=alright-wwwcanalruralcombr&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://www.canalrural.com.br/noticias/voce-viu-embargo-chines-a-carne-bovina-do-brasil-deve-durar-mais-20-dias-diz-grisi/


14/10/21, 18:04 BR do Mar: projeto que incentiva cabotagem ainda está longe do consenso

https://www.canalrural.com.br/noticias/br-do-mar-projeto-que-incentiva-cabotagem-ainda-esta-longe-do-consenso/ 4/7

LOGÍSTICA SENADO

Cars&Yachts | Patrocinado

Canal Rural

Sani Sticks | Patrocinado

Canal Rural

Doctor Report | Patrocinado

Canal Rural

Canal Rural

O motivo do divórcio de Xuxa confirma tudo o que imaginamos

Meteorologia prevê maior volume de chuvas para o Centro-Oeste; veja quando

Como remover a gordura do encanamento em segundos 

Arroba do boi despenca novamente; confira os destaques desta sexta-feira

Dê uma olhada no patrimônio líquido de Gretchen hoje

Não vou congelar preço dos combustíveis na 'canetada', diz Bolsonaro

Previsão de temporais nesta quinta-feira; saiba onde

NOTÍCIAS RELACIONADAS

COMÉRCIO BILATERAL

Tereza Cristina:
Sustentabilidade e…

AGROEXPORT

Crise energética na China
traz vantagens e desafios …

'INVASÃO COVARDE'

Aprosoja Brasil afirma que
vai tomar medidas para…

MAIS LIDAS DA SEMANA

x

https://www.canalrural.com.br/tag/logistica/
https://www.canalrural.com.br/tag/senado/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssQ0Y0HBEoJfp5kg7TMjEMP4yUdD8q8rTqHF5rlBT4sxWshuL8MZghDSyqp1TJrpJv6feiixRcfajLi3YKgzNLKiciUDuTzo2CrVa3wPt6KaRsR73Q9R3pseU1u3S1q7t4LK1Wj2itYLqwbFJ5wCpSNa-2cpbLga3D38fPjNhz5vOzTX3lUun4ohjhcahCBElHyU9GbmLMgUUfegus639eaLxNuliRLgkm1EpX9G2bUft7xyRb2qqDhQkys1X9hbrupmV1PtpvjAZgixRji3plqcpSZNWYYWqt5O1WcL0YdCt4wLQs89BAw_wLPwKDVgFnOUhhrxYozjvVZuCb0bsw289S2&sig=Cg0ArKJSzLMn7vTHtY5E&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://uboi.com.br/%3Futm_source%3Dcanalrural%26utm_medium%3D728x90%26utm_campaign%3Dawareness%26utm_term%3Dinstitucional&nm=2
https://www.canalrural.com.br/noticias/voce-viu-embargo-chines-a-carne-bovina-do-brasil-deve-durar-mais-20-dias-diz-grisi/
https://carsandyachts.com/trending/as-celebridades-e-os-casamentos-que-nao-tiveram-um-final-feliz/?utm_source=taboola&utm_medium=alright-wwwcanalruralcombr&utm_campaign=7337892&utm_term=O+motivo+do+div%C3%B3rcio+de+Xuxa+confirma+tudo+o+que+imaginamos&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fedd7994f88ac58edc04cee8654df5cee.jpg&ts=2021-10-14+21%3A03%3A27&tbv=uk3W5V3Eos2Xf6s282BVFgcWY8bqR5fnAjDMU_BMN30=&pcl=1
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=alright-wwwcanalruralcombr&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://www.canalrural.com.br/noticias/meteorologia-preve-maior-volume-de-chuvas-para-o-centro-oeste-veja-quando/
https://www.portalg9.com/bastao-sanitizante/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCDJhESDudxA_fwbwMrKTzQpBAZy2wxFiv2Y6ag1rBGRSCQsFAorYy97cGSgN-UAQ#tblciGiCDJhESDudxA_fwbwMrKTzQpBAZy2wxFiv2Y6ag1rBGRSCQsFAorYy97cGSgN-UAQ
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=alright-wwwcanalruralcombr&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://www.canalrural.com.br/noticias/arroba-do-boi-despenca-novamente/
https://doctoreport.com/trending/essas-celebridades-tem-tanto-dinheiro-que-e-dificil-de-imaginar/?utm_source=taboola&utm_medium=alright-wwwcanalruralcombr&utm_campaign=12703709&utm_term=D%C3%AA+uma+olhada+no+patrim%C3%B4nio+l%C3%ADquido+de+Gretchen+hoje&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fd983de081933c1799182a67df573c135.jpg&ts=2021-10-14+21%3A03%3A27&tbv=EbSjoy0u7Crjcy2CJNCRS_UWG7LuMzbk32eyN4Ajeu0=&pcl=1&br=1
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=alright-wwwcanalruralcombr&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://www.canalrural.com.br/noticias/nao-vou-congelar-preco-de-combustiveis-na-canetada-diz-bolsonaro/
https://www.canalrural.com.br/noticias/tempo/previsao-do-tempo-14-10-2021/
https://www.canalrural.com.br/noticias/tereza-cristina-sustentabilidade-e-tecnologia-devem-ser-as-bases-para-relacao-entre-brasil-e-china/
https://www.canalrural.com.br/noticias/crise-energetica-na-china-traz-vantagens-e-desafios-no-comercio-entre-paises/
https://www.canalrural.com.br/noticias/aprosoja-brasil-medidas-punir-responsaveis-invasao/
https://www.canalrural.com.br/noticias/tereza-cristina-sustentabilidade-e-tecnologia-devem-ser-as-bases-para-relacao-entre-brasil-e-china/
https://www.canalrural.com.br/noticias/crise-energetica-na-china-traz-vantagens-e-desafios-no-comercio-entre-paises/
https://www.canalrural.com.br/noticias/aprosoja-brasil-medidas-punir-responsaveis-invasao/
https://www.canalrural.com.br/noticias/tempo/previsao-do-tempo-14-10-2021/


14/10/21, 18:04 BR do Mar: projeto que incentiva cabotagem ainda está longe do consenso

https://www.canalrural.com.br/noticias/br-do-mar-projeto-que-incentiva-cabotagem-ainda-esta-longe-do-consenso/ 5/7

FIQUE DE OLHO

Previsão de temporais nesta
quinta-feira; saiba onde

TEMPO

Meteorologia prevê
acumulados de chuva acima
dos 100 mm nos próximos…

PREVISÃO DO TEMPO

Meteorologia prevê maior
volume de chuvas para o
Centro-Oeste; veja quando

DE OLHO NO CLIMA

Quinta-feira será marcada
pela chuva; confira a
previsão do tempo

MERCADO

Arroba cai com força no
Brasil; confira os destaques
desta terça

1

2

3

4

5

OUTROS CONTEÚDOS

Soja

Soja: pesquisadora da Embrapa dá

dicas para plantio de qualidade

14/10/2021 ÀS 18H03

Agricultura Familiar

Concursos regionais de qualidade

de café cumprem etapa

classificatória

À

Agro 4.0

Produtores rur

digital especia

agronegócio

À

x

https://www.canalrural.com.br/noticias/tempo/previsao-do-tempo-14-10-2021/
https://www.canalrural.com.br/noticias/meteorologia-preve-acumulados-de-chuva-acima-de100-mm-nos-proximos-dias/
https://www.canalrural.com.br/noticias/meteorologia-preve-maior-volume-de-chuvas-para-o-centro-oeste-veja-quando/
https://www.canalrural.com.br/noticias/tempo/previsao-do-tempo-07-10-2021/
https://www.canalrural.com.br/noticias/arroba-do-boi-gordo-cai-com-forca/
https://www.canalrural.com.br/noticias/tempo/previsao-do-tempo-14-10-2021/
https://www.canalrural.com.br/noticias/meteorologia-preve-acumulados-de-chuva-acima-de100-mm-nos-proximos-dias/
https://www.canalrural.com.br/noticias/meteorologia-preve-maior-volume-de-chuvas-para-o-centro-oeste-veja-quando/
https://www.canalrural.com.br/noticias/tempo/previsao-do-tempo-07-10-2021/
https://www.canalrural.com.br/noticias/arroba-do-boi-gordo-cai-com-forca/
https://www.canalrural.com.br/projeto-soja-brasil/
https://www.canalrural.com.br/projeto-soja-brasil/
https://www.canalrural.com.br/projeto-soja-brasil/pesquisadora-embrapa-dicas-plantio/
https://www.nacaoagro.com.br/
https://www.nacaoagro.com.br/
https://www.nacaoagro.com.br/noticias/cafeicultura/concursos-regionais-de-qualidade-de-cafe-cumprem-etapa-classificatoria/
https://agevolution.canalrural.com.br/
https://agevolution.canalrural.com.br/produtores-rurais-criam-banco-digital-especializado-no-agronegocio/


14/10/21, 18:04 BR do Mar: projeto que incentiva cabotagem ainda está longe do consenso

https://www.canalrural.com.br/noticias/br-do-mar-projeto-que-incentiva-cabotagem-ainda-esta-longe-do-consenso/ 6/7

Rio Grande do Sul lidera

exportações de soja em outubro

14/10/2021 ÀS 18H03

Soja: preços caem em todas as

praças; acompanhe a cotação diária

14/10/2021 ÀS 18H03

14/10/2021 ÀS 18H03

Clima prejudica a produção agrícola

e setor busca alternativas para se

proteger

14/10/2021 ÀS 18H03

Como reduzir o estresse do gado

leiteiro em épocas de altas

temperaturas

14/10/2021 ÀS 18H03

14/10/2021 ÀS 18H

Embrapa pesqu

nanométrico c

nutrientes

14/10/2021 ÀS 18H

Mercado de rob

quadruplicar e

estudo

14/10/2021 ÀS 18H

Arame Farpado Belgo Rodeio 500m
R$ 442,75

Motosserra Stihl Ms 382 20" 50Cm 72,2Cc 1119-200-0244
R$ 4.585,90

Manual Prático Con�namento para Pecuaristas & Agricultores
R$ 250,00R$ 200,00

Fertilizante Inoculante Agrozobium de Sementes 1l - Doutor Agrônomo
R$ 147,35

Inseticida Dipel WP 500g - Doutor Agrônomo
R$ 187,20

Fungicida Cercobin 875 WG 1kg - Doutor Agrônomo
R$ 159,90

x

https://www.canalrural.com.br/projeto-soja-brasil/rio-grande-do-sul-lidera-exportacao-soja/
https://www.canalrural.com.br/projeto-soja-brasil/soja-precos-caem-em-todas-as-pracas-acompanhe-a-cotacao-diaria/
https://www.nacaoagro.com.br/noticias/clima-prejudica-a-producao-agricola-e-setor-busca-alternativas-para-se-proteger/
https://www.nacaoagro.com.br/familia-nacao-agro/pergunta-do-produtor/como-reduzir-o-estresse-do-gado-leiteiro-em-epocas-de-altas-temperaturas/
https://agevolution.canalrural.com.br/embrapa-pesquisa-fertilizante-nanometrico-contra-perda-de-nutrientes/
https://agevolution.canalrural.com.br/mercado-de-robos-agricolas-vai-quadruplicar-em-cinco-anos-diz-estudo/
https://www.balcaorural.com.br/
https://www.balcaorural.com.br/arame-farpado-belgo-rodeio-500m-173099/p
https://www.balcaorural.com.br/arame-farpado-belgo-rodeio-500m-173099/p
https://www.balcaorural.com.br/arame-farpado-belgo-rodeio-500m-173099/p
https://www.balcaorural.com.br/motosserra-stihl-ms-382-20--50cm-722cc-1119-200-0244-233533/p
https://www.balcaorural.com.br/motosserra-stihl-ms-382-20--50cm-722cc-1119-200-0244-233533/p
https://www.balcaorural.com.br/motosserra-stihl-ms-382-20--50cm-722cc-1119-200-0244-233533/p
https://www.balcaorural.com.br/manual-pratico-confinamento-para-pecuaristas---agricultores-250874/p
https://www.balcaorural.com.br/manual-pratico-confinamento-para-pecuaristas---agricultores-250874/p
https://www.balcaorural.com.br/manual-pratico-confinamento-para-pecuaristas---agricultores-250874/p
https://www.balcaorural.com.br/AGROZOBIUM-Fertilizante-Inoculante-de-Sementes/p
https://www.balcaorural.com.br/AGROZOBIUM-Fertilizante-Inoculante-de-Sementes/p
https://www.balcaorural.com.br/AGROZOBIUM-Fertilizante-Inoculante-de-Sementes/p
https://www.balcaorural.com.br/Inseticida-Biologico-Dipel-WP/p
https://www.balcaorural.com.br/Inseticida-Biologico-Dipel-WP/p
https://www.balcaorural.com.br/Inseticida-Biologico-Dipel-WP/p
https://www.balcaorural.com.br/Fungicida-Sistemico-Cercobin-WG/p
https://www.balcaorural.com.br/Fungicida-Sistemico-Cercobin-WG/p
https://www.balcaorural.com.br/Fungicida-Sistemico-Cercobin-WG/p


14/10/21, 18:04 BR do Mar: projeto que incentiva cabotagem ainda está longe do consenso

https://www.canalrural.com.br/noticias/br-do-mar-projeto-que-incentiva-cabotagem-ainda-esta-longe-do-consenso/ 7/7

Fungicida Serenade SC 1l - Doutor Agrônomo
R$ 187,90
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