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Economia

O objetivo do governo com o ‘Br do Mar’ na cabotagem
É o que a�rma diretor de Navegação e Hidrovias do Ministério da Infraestrutura, ao falar sobre o projeto 'BR do Mar'

Por Mariana Muniz - Atualizado em 3 set 2020, 17h05 - Publicado em 4 set 2020, 15h30
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Durante seminário virtual realizado pela Sociedade Brasileira de Engenharia Naval (Sobena), o diretor de
Navegação e Hidrovias do Ministério da Infraestrutura, Dino Antunes, con�rmou que não há planos para o
desenvolvimento da indústria naval no Brasil por meio da pasta. O diretor ainda a�rmou que a “cabotagem não
é para pequenas e médias empresas”.

 

 Diego Baravelli/Minfra/Divulgação

2 conteúdos restantes. Assine agora »
Já é assinante? Entre aqui. x

https://www.assine.abril.com.br/portal/paginasEstaticas!showPromocao.action?&codPromocao=sr_ve_land&origem=sr_ve_topo_mobile_real&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_topo_mobile_real
https://veja.abril.com.br/economia
https://veja.abril.com.br/autor/mariana-muniz
https://www.facebook.com/RadarVEJA/
https://twitter.com/radaronline
https://www.instagram.com/vejanoinsta/
https://veja.abril.com.br/blog/radar/
https://veja.abril.com.br/


05/09/2020 O objetivo do governo com o ‘Br do Mar’ na cabotagem | VEJA

https://veja.abril.com.br/blog/radar/cabotagem-nao-e-para-pequenas-e-medias-empresas/ 2/3

“Isso não é possível nem desejável. A navegação envolve liabilities signi�cativos então para que você tenha
navegação você tem que ter empresas com o porte e uma segurança para o caso de acidentes”, exempli�cou.

Segundo Antunes, o projeto de lei que trata da navegação entre os portos nacionais, conhecido como “BR do
Mar”, não prevê o fomento para a construção de navios cargueiros no país, embora os estaleiros possam
construir navios petroleiros, que têm complexidade superior às embarcações de cargas.

Na avaliação do presidente da Logística Brasil, André de Seixas, a fala do diretor mostra que o BR do Mar foi
desenhado para “manter o mercado concentrado entre o grupo de seis multinacionais que, hoje, já dominam
95% do setor”.

Seixas alerta que a proposta vai na contramão das práticas internacionais, onde empresas menores são
incentivadas para atuarem no transporte doméstico. “As empresas nacionais de navegação, inclusive,
movimentam mais de R$ 1 bilhão em seguros contratados, no Brasil”, complementa.

INFRAESTRUTURA PORTOS

Veja

A PARTIR DE R$ 9,90/MÊS 

VER OFERTAS

Veja São Paulo

A PARTIR DE R$ 6,90/MÊS 

VER OFERTAS

Veja Rio

A PARTIR DE R$ 4,90/MÊS 

VER OFERTAS

Superinteressante

A PARTIR DE R$ 8,90/MÊS 

VER OFERTAS

 

2 conteúdos restantes. Assine agora »
Já é assinante? Entre aqui. x

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/infraestrutura/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/portos/
https://www.assine.abril.com.br/portal/paginasEstaticas!showPromocao.action?codPromocao=sr_ve_land&origem=sr_ve_ba_veja&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_veja
https://www.assine.abril.com.br/portal/paginasEstaticas!showPromocao.action?codPromocao=sr_ve_land&origem=sr_ve_ba_veja&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_veja
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-veja-sao-paulo?origem=sr_ve_ba_vesp&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vesp
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-veja-sao-paulo?origem=sr_ve_ba_vesp&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vesp
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-veja-rio?origem=sr_ve_ba_vejarj&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vejarj
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-veja-rio?origem=sr_ve_ba_vejarj&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vejarj
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-superinteressante?origem=sr_ve_ba_super&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_super
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-superinteressante?origem=sr_ve_ba_super&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_super
https://veja.abril.com.br/


05/09/2020 O objetivo do governo com o ‘Br do Mar’ na cabotagem | VEJA

https://veja.abril.com.br/blog/radar/cabotagem-nao-e-para-pequenas-e-medias-empresas/ 3/3

Leia também no 

Você S/A

A PARTIR DE R$ 8,90/MÊS 

VER OFERTAS

Veja Saúde

A PARTIR DE R$ 6,90/MÊS 

VER OFERTAS

SIGA    

BEBÊ.COM

BOA FORMA

CAPRICHO

CASACOR

CLAUDIA

ELÁSTICA

GUIA DO ESTUDANTE

PLACAR

QUATRO RODAS

SUPERINTERESSANTE

VEJA RIO

VEJA SÃO PAULO

VEJA SAÚDE

VIAGEM E TURISMO

VOCÊ S/A

Grupo Abril

Política de privacidade

Como desativar o AdBlock

Abril SAC

Anuncie

QUEM SOMOS FALE CONOSCO TERMOS E CONDIÇÕES TRABALHE CONOSCO

Copyright © Abril Mídia S A. Todos os direitos reservados.

 

2 conteúdos restantes. Assine agora »
Já é assinante? Entre aqui. x

https://www.goread.com.br/?utm_campaign=sr_ve_botaocapa&utm_medium=editorial&utm_source=sites-parceiros
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-voce-sa?origem=sr_ve_ba_vocesa&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vocesa
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-voce-sa?origem=sr_ve_ba_vocesa&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vocesa
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-saude?&origem=sr_ve_ba_vejasaude&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vejasaude
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-saude?&origem=sr_ve_ba_vejasaude&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vejasaude
http://facebook.com/veja
http://www.twitter.com/veja
https://www.youtube.com/user/vejapontocom
https://www.instagram.com/vejanoinsta/
https://bebe.abril.com.br/
https://boaforma.abril.com.br/
https://capricho.abril.com.br/
https://casacor.abril.com.br/
https://claudia.abril.com.br/
https://elasticaoficial.com.br/
https://guiadoestudante.abril.com.br/
https://veja.abril.com.br/placar/
https://quatrorodas.abril.com.br/
https://super.abril.com.br/
https://vejario.abril.com.br/
https://vejasp.abril.com.br/
https://saude.abril.com.br/
https://viagemeturismo.abril.com.br/
https://vocesa.abril.com.br/
https://grupoabril.com.br/
https://veja.abril.com.br/politica-de-privacidade/
https://veja.abril.com.br/como-desativar-adblock/
https://www.sac.abril.com.br/
http://publicidade.abril.com.br/?utm_source=abril.Com&utm_medium=referral&utm_campaign=abril.com
https://grupoabril.com.br/#quem-somos
https://veja.abril.com.br/fale-conosco/
https://veja.abril.com.br/termos-de-uso/
https://www.vagas.com.br/empregos/abril-digital
https://veja.abril.com.br/

