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Duas partes totalmente antagônicas se opondo à mesma coisa – o que isso pode significar?

E destarte já deixo aqui uma pergunta a ser respondida pelo imaginário coletivo ou por

alguém, não sei: Para que serve, de fato, o BR do Mar?

Temos acompanhado o andamento da tramitação do PL 4199/2020, conhecido como BR do

Mar, desde o início, e agora chegamos talvez a um ponto emblemático: o BR do Mar

simplesmente não serve para o Brasil.

Em Brasília querem a todo custo aprovar em regime de urgência e isso atrapalha a

condução das importantes e fundamentais discussões entre os envolvidos.

Veja abaixo o documento produzido em conjunto pela ABAC (Associação Brasileira dos

Armadores da Cabotagem) e a Logística Brasil (Associação Brasileira dos Usuários dos

Portos, de Transporte e da Logística):

Nem gregos, nem troianos – BR do Mar simplesmente não
serve
By Rodrigo Cintra  - outubro 7, 2021
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Podem utilizar a sigla que desejarem, porém, “BR” definitivamente não se encaixa no

projeto de lei, uma vez que ele pode até promover algumas coisas, mas quase nenhuma

relacionada ao fortalecimento da Marinha Mercante Brasileira.
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Em um mundo globalizado é importante sim termos investimentos estrangeiros, mas isso

precisa promover o desenvolvimento local e não a estagnação das empresas locais de um

setor tão estratégico que gera tantos empregos, renda, arrecadação tributária e, acima de

tudo, desenvolvimento econômico para o Brasil.

A Cabotagem

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, é imprudente demais olhar para a

Cabotagem como um simples transporte de bens entre portos nacionais.

A Cabotagem é estratégica e dela depende uma considerável parte de nossa segurança

interna em termos da distrubuição de itens fundamentais para as nossas vidas.

Ela também precisa ser entendida como um meio de interação com o nosso entorno

estratégico que é extremamente sensível.

Cabotagens em Economias Liberais

A defesa de uma abertura total desconsidera este aspecto estratégico e vai para bem longe

de uma tendência mundial acompanhada e defendida pelas grandes potências mundiais,

inclusive a que melhor representa o Liberalismo Econômico: os Estados Unidos da América.

Os EUA têm uma Cabotagem fechada, onde apenas embarcações construídas,

embandeiradas, manutenidas (inclusive em reparos e docagens) e tripuladas por

americanos, pessoas físicas e jurídicas podem atuar. É o conhecido Jones Act, que é

discutido e questionado há mais de 100 anos, porém segue adiante.

A discussão de ideias faz parte da composição das fortes democracias – algo que ainda não

possui o devido espaço no Brasil, que insiste na receita de imposição de visões e pautas,

com o consequente esvaziamento de importantes discussões.

Estranho demais

Nos estranha a insistência de algumas partes em fazer movimentos que tiram de cena as

pequenas empresas de navegação. Ora, se queremos uma Cabotagem competitiva, o papel

das pequenas empresas é fundamental neste cenário.

Também nos estranha demais a insistência de determinados setores em reverberar a teoria

de que há competição entre modais ou até mesmo que esta competição seria saudável paraPT EN
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o Mercado. A visão técnica mundial do setor de transportes é a da intermodalidade

integrando as malhas aquaviária, rodoviária, ferroviária e aérea de forma a entregar um

transporte rápido, seguro e lógico com um preço justo ao usuário final. Incentivar ou

defender, ainda que veladamente, a competição entre diferentes modais é definitivamente

afundar a combalida malha logística brasileira. Qualquer posicionamento diferente desse

não tem muito de tecnicismo.

Um

cavalo

cheio

de

jabutis

Pra que serve?

As perguntas, já repetitivas, reconheço, e que não calam, são as de sempre: A quem

atende e para que serve, de fato, o BR do Mar?

Entre gregos e troianos, ninguém se agrada, mas o cavalo, que nem podemos chamar de

“cavalo de Tróia”, uma vez que tem sua origem fora desta dualidade, esta aí: chama-se BR

do Mar.

E vem recheado de jabutis.

E jabuti, meus caros, só nada na superfície. Não se aprofunda.

Me parece que ouvir, de fato, armadores e usuários e, paralelamente, preservar os

profissionais brasileiros e as empresas que historicamente investem no Brasil, seja um bom

ponto de partida para termos uma Cabotagem forte, desenvolvida e que responda às

perguntas que o país faz.

O Brasil agradece.

Rodrigo Cintra

Compartilhe isso:
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