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Associação entende que texto apresentado esta semana contribui com concentração de mercado, na medida
em que permite o bloqueio com base em navios afretados por tempo sobre lastro.

A Associação Brasileira dos Usuários dos Portos, de Transportes e da Logística (Logística Brasil)
considerou que o texto do BR do Mar (PL 4.199/2020) não contribui com a abertura de mercado,
tampouco com a competição na atividade de cabotagem. A avaliação é que o programa de incentivo ao
modal, apresentado pelo governo na última terça-feira (11), contribui com a concentração de mercado,
na medida em que permite o bloqueio com base em navios afretados por tempo sobre lastro. O PL prevê
que a empresa habilitada no BR do Mar poderá afretar por tempo embarcações de sua subsidiária
integral estrangeira, desde que tais embarcações estejam em sua propriedade ou em sua posse, uso e
controle, sob contrato de afretamento a casco nu.
A Logística Brasil alega ainda que o projeto chancela o que chama de ‘práticas irregulares de evasão
scal’ dos grandes grupos do setor. O diretor de transportes aquaviários da associação, Abrahão
Salomão, acredita que as regras como estão propostas, na prática, vão exportar mão de obra, gerando
benefícios a navios em construção no exterior. Para ele, não há garantias de que navios construídos fora
do país virão, de fato, operar no mercado brasileiro. “Se até hoje se assistia uma interpretação errada da
lei para bene ciar o armador, agora haverá o diploma que ostensivamente se protege armadores que já
exploram a cabotagem em sistema cartelizado, com total prejuízo aos embarcadores”, criticou Salomão.
Ele disse que a linha de frente da Logística Brasil durante a tramitação do BR do Mar será buscar
transparência e esclarecer de maneira técnica, contundente e isenta os equívocos do programa.
“Esperamos que o Congresso não se deixe levar pelo movimento midiático, que tem sido cortina de
fumaça para esconder os verdadeiros objetivos. Nenhum parlamentar sério e que se preocupe com o
Brasil e com quem paga conta de frete dos usuários vai endossar essa proposta”, comentou.
Salomão, que é sócio-diretor da Posidonia Shipping, vê o texto do programa como tentativa de ‘driblar’ a
decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que suspendeu efeitos da resolução normativa 01/2015
da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que trata de regras de afretamento. A decisão à
época foi favorável à Posidonia. Ele ressaltou que existem mais de 40 empresas autorizadas a operar
pela cabotagem no Brasil que, caso tivessem igualdade de condições, poderiam oferecer mais serviços e
contribuir com o crescimento do modal.
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