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SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
Fundado em 5 de outubro de 1934, o Syndarma é a representação oficial da navegação
marítima comercial do Brasil. Abriga duas associações: a ABAC – Associação Brasileira
dos Armadores de Cabotagem e a ABEAM – Associação Brasileira das Empresas de
Apoio Marítimo.
O Syndarma atua de forma a conscientizar os diversos segmentos da sociedade sobre
a importância da utilização dos navios de registro brasileiro. Também alerta sobre a
necessidade de expansão da frota mercante brasileira, a recuperação de sua posição
no comércio exterior do País e participação na exploração das reservas de óleo e gás
na costa brasileira.
Conta, atualmente, com 48 empresas associadas, atuando nos segmentos de
cabotagem, longo curso, apoio marítimo e apoio portuário.
As associadas disponibilizam, hoje, ao mercado, as seguintes embarcações próprias de
bandeira brasileira:
.
.
.

139 rebocadores no apoio portuário com BHP >1.000
175 embarcações no apoio marítimo com TPB > 100 e BHP >1.000
59 embarcações de longo curso / cabotagem.

A atividade marítima no Brasil
A costa marítima brasileira é enorme, com 8.000 km de extensão. Se incluirmos o
trecho até Manaus, são 10.000 km. O modal aquaviário é fundamental para a
economia do País:
.
.
.
.
.

O transporte marítimo, reconhecidamente, é mais econômico nas médias e
longas distâncias;
É mais econômico para transporte de grandes volumes;
Consome menos energia por unidade de carga transportada;
É menos agressivo ao meio ambiente (um navio substitui centenas de
caminhões);
É mais seguro que o transporte rodoviário (quanto a acidentes, avarias, roubos
e assaltos).

No entanto, existe, ainda hoje, forte distorção na matriz de transportes brasileira que é
predominantemente rodoviária.
Quanto ao Apoio Marítimo, mais de 87% de nossa produção de petróleo é no mar
(especialmente com as novas descobertas no pré-sal).

Marinha Mercante Brasileira – legislação

A legislação brasileira determina que o transporte marítimo de carga entre portos do
território nacional é privativo das Empresas Brasileiras de Navegação (EBN) operando
navio de registro brasileiro. Igualmente, o Brasil reserva para empresas brasileiras o
transporte aéreo doméstico e o transporte rodoviário doméstico.
A maioria dos países no mundo protege sua navegação de cabotagem, sendo que a
mais protegida é a dos EUA, através do “Jones Act”.
Nossa legislação concernente à cabotagem é flexível, permitindo a utilização de navio
afretado à Empresa Brasileira de Navegação para realização do transporte doméstico
no caso de indisponibilidade de navio brasileiro.
Estas permissões e/ou autorizações, caso haja necessidade, são solicitadas à ANTAQ
(Agência Nacional de Transportes Aquaviários).
A ANTAQ tem papel fundamental na implementação da política de Marinha Mercante
no País, formulada no âmbito do Ministério dos Transportes, e também no que diz
respeito aos portos nacionais.

ABAC
Fundada em 12 de março de 1973, a ABAC – Associação Brasileira de Armadores de
Cabotagem - tem como finalidade contribuir para a expansão do transporte marítimo
de cabotagem, bem como a integração com os países do Mercosul, buscando retomar
uma posição de destaque no transporte transoceânico.
O setor atua nos segmentos de contêineres, granéis sólidos, granéis líquidos e carga
geral. Nos últimos anos, houve grande crescimento na movimentação de contêineres,
na costa brasileira, através de sistemas multimodais.
As empresas filiadas à ABAC têm potencial para atender todos os transportes de
cargas ao longo da costa brasileira, incluindo as movimentações com parceiros do
Cone Sul, podendo, em médio prazo, retomar sua participação no comércio exterior,
se houver apoio governamental para o fortalecimento das empresas.

A cabotagem no Brasil
A cabotagem brasileira, elo vital para o desenvolvimento integrado do país, transporta
mais de 130 milhões de toneladas.
É um sistema de transporte eficiente e efetivo, que propicia economia de mais de 12
bilhões de reais por ano. É menos poluente, poupa o uso de fontes de energia não
renováveis, alivia o congestionamento das rodovias e reduz número de acidentes.
A cabotagem oferece uma grande oportunidade para o aumento da produtividade
econômica brasileira. É uma alternativa sustentável para a expansão do comércio interregional e o desenvolvimento nacional, através do uso adequado de transporte
intermodal, criando logística integrada.
Em função da grande movimentação de petróleo e derivados, o granel líquido se
mantém como a principal carga movimentada na cabotagem, porém os demais
segmentos tem atendido o crescimento da demanda, sendo que as linhas regulares de
contêineres tem oferecido um aumento de capacidade ainda não absorvido
integralmente pelos usuários.
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O setor produtivo brasileiro reconhece a importância da cabotagem, que transporta
11,4% do transporte interurbano de carga, o que representa cerca de 121 bilhões de
toneladas-quilômetro por ano.

Benefícios da Cabotagem
Na cabotagem existem vinte e um navios porta-contêiner em operação, com uma
capacidade de transporte anual de 400 mil TEUS, oferecendo cerca de 200 escalas
mensais nos principais portos brasileiros. A conteinerização permite transportar os
mais diversos produtos (de produtos eletrônicos a materiais de construção),
consolidados em unidades padronizadas, permitindo rapidez na movimentação e o
transporte de grandes volumes, com baixo custo e alta segurança.
O aumento projetado na matriz de transporte decorre dos amplos benefícios
propiciados pela opção Cabotagem:
•

Menor custo para Clientes: operando de forma otimizada, a cabotagem oferece
uma opção logística de custo inferior ao modo rodoviário.

•

Menos emissões: em média, as emissões de CO2 derivadas da cabotagem são
apenas ¼ das oriundas do caminhão, por unidade de transporte.

•

Menos acidentes: a cabotagem detém o melhor desempenho em termos de
segurança de transporte dentre os modais.

•

Menos investimento em vias: a cabotagem usa uma via já pronta e com capacidade
ilimitada: a “BR-Marítima”, de 10.000 km, ao longo da costa brasileira.

Principais entraves
Custos Operacionais
•
•

•

Combustível – os valores seguem preços internacionais e o combustível ainda é
onerado por impostos estaduais.
Tripulação – devido à qualificação dos oficiais, os salários são mais altos que de
outros modais. A carga tributária é elevada. E o tempo para formação de mão de
obra é longo.
Portos – a prioridade é das cargas de longo curso. E as exigências de autoridades
aduaneiras e sanitárias geram custos elevados.

Investimentos e Financiamento
•

•

Frota - o principal mecanismo de financiamento, o Fundo de Marinha Mercante
(FMM), tem execução complexa e lenta. É preciso financiar investimentos para
renovar e ampliar frota de cabotagem.
Infraestrutura - os armadores e usuários da cabotagem pagam tarifas em todas as
etapas do transporte (porto+frete no navio), enquanto existem rodovias sem
contrapartida dos usuários.

Burocracia exigida nos procedimentos
•
•
•

A documentação exigida para transportar por navios é maior que dos outros
modais no Brasil.
A fiscalização da Aduana e ANVISA é mais rigorosa que para outros modais.
A burocratização excessiva e os atrasos frequentes no ressarcimento do AFRMM
oneram as Empresas Brasileiras de Navegação-EBN.

Regulamentação
•
•
•

A regulamentação e aplicação da legislação do FMM não atende às necessidades do
armador de cabotagem.
Os incentivos concedidos no REB (Registro Especial Brasileiro) não contemplam a
cabotagem ou são dificultados por regulamentações e interpretações restritivas.
A cabotagem é onerada por carga fiscal e custos de praticagem excessivos.

Infraestrutura
•
•
•

A conexão da cabotagem com outros modais é dificultada por problemas na
infraestrutura e serviços portuários.
Há necessidade de expandir a oferta de terminais portuários e de aperfeiçoar
processos de interação da cabotagem com as autoridades que atuam nos portos.
São necessárias melhorias nos acessos terrestres aos portos e perenização das
dragagens.

Política de Transportes
•
•

O preço do combustível na cabotagem (bunker) varia de acordo com as cotações
internacionais e ainda é tributado, enquanto o combustível rodoviário é subsidiado.
O setor rodoviário recebe, dos governos Federal e Estaduais, investimentos em vias
significativos e sem contrapartidas.

Mão de Obra
O custo com mão de obra é elevado: a operação de navios requer oficiais e
profissionais qualificados e o custo e o tempo de formação de novos profissionais são
maiores que de outros modais de transporte. As exigências e regulamentações
trabalhistas impõem custos adicionais que podem alcançar 140% dos custos diretos.
A importância em formar e manter uma boa qualidade da mão de obra na cabotagem é
devido às responsabilidades envolvidas:
•

•
•
•

Segurança da vida humana – a tripulação envolve um grande número de pessoas
que precisam trabalhar em condições marítimas que podem ser adversas (ex:
temporais).
Segurança da carga – o transporte de cargas perigosas exige procedimentos e
equipamentos especializados no manuseio da carga para evitar acidentes.
Meio ambiente – embora acidentes na navegação sejam raros, podem causar danos
significativos ao meio ambiente.
Segurança e conservação do patrimônio dos armadores – os navios e os
equipamentos são de elevado valor agregado.

•
Cabotagem

Rodovia

Quantidade
de pessoas

Tripulação média: mais de 20
pessoas (7 a 8 oficiais)

1 motorista

Qualificação
(requisitos
mínimos)

Oficiais – Nível superior

Tempo total
para
formação de
condutores

Tripulação – Ensino Médio
Para conduzir embarcações de
carga, é preciso ser oficial de
náutica. São 2 cursos para
habilitação, Formação de Oficial
de Náutica da Marinha Mercante
(4 anos) e Adaptação para
Segundo Oficial de Náutica (2
anos). Existe, ainda, o Programa
de Estágio Embarcado (1 ano).
Mínimo de 7 anos

Ensino Fundamental

Para conduzir caminhões, é
necessário obter a Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) nas categorias
C ou E. Para categoria C, requisito
de 1 ano com CNH categoria B e,
para categoria E, mais 1 ano de
categoria C.
Máximo de 3 anos

O país precisa de ações concretas para desenvolver a cabotagem de
forma consistente e sustentável

► Igualar o preço do combustível e dos lubrificantes das embarcações inscritas no
REB (Registro Especial Brasileiro) aos autorizados nas operações de exportação.
► Assegurar pontualidade no ressarcimento do AFRMM (Adicional Ao Frete Para
Renovação da Marinha Mercante) e incluir previsão de correção monetária nos
ressarcimentos.
► Desonerar as Empresas Brasileiras de Navegação dos custos com encargos sociais
dos tripulantes de navios do REB.
► Desonerar e simplificar a importação de navipeças, sem similar nacional, para
navios inscritos no REB.
► Isentar de IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) o tripulante de navio REB
durante o período em que o mesmo estiver efetivamente embarcado.
► Estudar a criação de tributo único, nos moldes do “tonnage tax”, para navios REB.

ABEAM

Fundada em 4 de abril de 1977, a ABEAM – Associação Brasileira das Empresas de
Apoio Marítimo - tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento brasileiro do
setor de Apoio Marítimo às atividades de produção e exploração de hidrocarbonetos e
minerais na plataforma continental brasileira.
As atividades de Apoio Marítimo no Brasil vêm crescendo ao longo dos últimos anos
encontrando-se, nos dias de hoje, em franca expansão.
Com a nova política brasileira para o petróleo, permitindo contratos com empresas
estrangeiras para a exploração de novos campos na plataforma continental, não só a
Petrobras vem expandindo a sua área de atuação, como outras companhias estão se
instalando no Brasil, aumentando sensivelmente a demanda de embarcações e
equipamentos de Apoio Marítimo.
As empresas filiadas à ABEAM estão aptas a operar todos os tipos de embarcações
empregadas em Apoio Marítimo.

A atividade de apoio marítimo no Brasil (Evolução do número de embarcações)
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Frota de embarcações de apoio marítimo em operação no Brasil - dez/2012

Classe
PSV
AHTS
LH / SV
OSRV
Crew / FSV
DSV / RSV
PLSV
MPSV
WSV
Total

Bandeira
Brasileira
88
19
57
15
14
3
2
2
2
202

Bandeira
Estrangeira
86
93
2
15
8
13
9
5
2
233

Total
174
112
59
30
22
16
11
7
4
435

A atividade de Apoio Portuário no Brasil
As empresas do setor de Navegação de Tráfego Portuário oferecem atendimentos a
todos os portos e terminais marítimos da costa brasileira, com embarcações na sua
totalidade construídas em estaleiros nacionais, utilizando majoritariamente projetos e
equipamentos de última geração, com elevado grau de conteúdo nacional, gerando
cerca de 10 mil empregos de forma direta e indireta, com investimentos de
aproximadamente US$ 900 milhões, realizados nos últimos 10 anos.
O segmento congrega cerca de 400 embarcações, das quais 151 pertencem a
empresas associadas ao Syndarma, atuantes em todo o território nacional, nas
atividades de rebocagem portuária, salvatagens, rebocagem oceânica, lanchas de
apoio, empurradores, operações de abastecimento de água e combustível, operações
com cábreas e operações de dragagem.

Glossário
AHTS (Anchor Handling and Tug Supply): - Embarcações de elevada potência que
atuam como rebocador, manuseio de âncoras e transporte de suprimentos.
PSV (Platform Supply Vessel): - Utilizadas para transporte de suprimentos.
LH (Line handling): - Utilizadas no manuseio de espias (cabos de amarração).
SV (Mini Suplly Vessel): - Mini supridores às plataformas de petróleo.
FSV (Fast Suplly Vessel): - Supridores de cargas rápidas.
Crewboat - Adotadas para transporte de tripulantes para as plataformas.
OSRV (Oil Spill Response Vessel) - Utilizadas para combate a derramamento de óleo.
RSV (Remotely Support Vessel) - Embarcações equipadas com veículos de operação
remota (Remotely Operated Vehicle - ROV).
DSV (Diving Support Vessel) - Embarcações para suporte e apoio ao mergulho
WSV (Well Stimulation Vessel) - Empregadas para estimulação de poços de petróleo.
PLSV (Pipe Laying Support Vessel) – Embarcação complexa e altamente especializada,
dotada de equipamentos/sistemas sofisticados e de elevado valor, é usada para
construção e lançamento de linhas rígidas e flexíveis.
MPSV (Multi-Purpose Support Vessel) – Embarcações empregadas em tarefas múltiplas.
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