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Associação defende aperfeiçoamento dos marcos regulatórios do setor e a representatividade dos donos de
cargas perante as autoridades e agentes logísticos



(/)

A Associação dos Usuários dos Portos do Rio de Janeiro (Usuport-RJ) assumiu abrangência nacional e,
desde o último dia 8 de junho, passou a ser denominada Associação Brasileira dos Usuários dos Portos,
de Transportes e da Logística (Logística Brasil). A diretoria optou pela mudança, dentre outras razões,
porque mais de 80% do trabalho da entidade já se concentrava em ações na esfera federal e porque
quase a totalidade delas são voltadas para os setores portuário, de transportes e de logística. A Logística
Brasil, que congrega embarcadores, exportadores e importadores donos de cargas, defende melhorias
em infraestruturas públicas e privadas, defesa e aperfeiçoamento dos marcos regulatórios do setor e a
representatividade dos donos de cargas perante as autoridades e os agentes econômicos da cadeia de
logística nacional e internacional.
Ainda em formato regional, a associação ganhou projeção
nacional em cerca de 40 frentes de trabalho a nível local e
Brasil. “Percebemos que carregar um nome regional, de
certa forma, começou a trazer algumas di culdades
desnecessárias à boa uência do nosso trabalho. Além do
nome, chegamos à conclusão de que nosso antigo
estatuto, da forma como estava disposto, não contribui
com a nossa evolução e com as causas nas quais estamos
envolvidos”, contou o diretor-presidente da Logística Brasil,
André de Seixas.
Seixas destacou que, nos mais de cinco anos de criação, a associação alcançou resultados signi cativos a
nível regional e nacional, despertando interesse de agentes de outros estados. Entre as ações com as
quais a entidade se mobilizou está a resolução normativa da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq) que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários (RN-18). Ele também citou
intervenções junto aos terminais portuários do estado do Rio de Janeiro as quais considera positivas
para o aumento da qualidade dos serviços e reduções de custos aos usuários associados e não
associados. “Nossa associação foi a que mais ofereceu resultados positivos aos usuários embarcadores,
exportadores e importadores nos últimos cinco anos. As ações que tomamos resultaram em quebras de
paradigmas regulatórios, que permitiram grandes reduções de custos, não só aos nossos associados,
mas também a todas as empresas que comercializam suas mercadorias, seja no mercado externo, seja
no mercado interno”, a rmou Seixas.
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A Logística Brasil veri ca a presença de pontos importantes de sua pauta na agenda regulatória da Antaq
para o biênio 2020-2021, como o desenvolvimento da metodologia para determinar abusividade na
cobrança de sobre-estadia de contêineres e o aprimoramento da transparência na cobrança dos valores
extra-frete — taxas, sobretaxas e o Terminal Handling Charge (THC) ressarcimento do transporte
marítimo, temas que tiveram denúncias da Usuport-RJ ao Tribunal de Contas da União (TCU). Além da
corte de contas, a associação enviou denúncias a outros órgãos de controle com o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e o Ministério Público Federal.
A associação pretende continuar com suas frentes de discussão relacionadas à cabotagem. A Logística
Brasil defende um ambiente mais competitivo entre as empresas e a entrada de novos players para que
os embarcadores operem em ambiente de muita concorrência. A entidade avalia que a falta de
conhecimento da maior parte da população brasileira sobre o transporte marítimo permite práticas de
abusos concorrenciais há décadas e estimulam a concentração no mercado de navegação. “Atuamos
incansavelmente para colocar luz sobre o setor, impedindo que práticas anticoncorrenciais se
propaguem e lutando para a consolidação de um ambiente concorrencial", disse o diretor de transportes
aquaviários da associação, Abrahão Salomão, que é sócio-diretor da Posidonia Shipping.
Dentro das discussões do programa de estímulo à cabotagem do governo federal (BR do Mar), a Logística
Brasil apoiou sugestões do Ministério da Economia quanto à abertura da cabotagem para todas as
empresas brasileiras de navegação legalmente constituídas. A associação também alertou o Ministério
da Infraestrutura quanto às medidas restritivas à competição, baseadas na necessidade de lastro para
afretamento de navios estrangeiros. Recentemente, manifestou apoio ao projeto de lei 3129/2020, da
Senadora Kátia Abreu, sobre a cabotagem, que prevê mudanças no afretamento por tempo e eliminação
gradativa do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).
Os demais membros do conselho diretor acreditam que a associação seguirá vigilante na defesa do
equilíbrio entre os donos de cargas e seus prestadores de serviço. “O horizonte se amplia, porém o foco
de cada embate será mantido”, a rmam os membros do conselho: Ildo Schneider (primeiro vicepresidente); Ulysses Martins Souza (segundo vice-presidente); e Euzi Duarte Martins (Diretora Executiva).
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