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  OBSTÁCULOS À CABOTAGEM 
 

• VINCULAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO NAVAL 
– LEGISLAÇÃO NORMAS E RESOLUÇÕES    

 

 

• DIFICULDADES PARA IMPORTAR 
EMBARCAÇÕES   

     -  LEGISLAÇÃO NORMAS E RESOLUÇÕES     
 

• TRIBUTAÇÃO    
 

• CUSTOS OPERACIONAIS INFLADOS   
 

 

• RISCO DO APAGÃO PORTUÁRIO 
 



Cabotagem - frota 



 

 

CONCLUSÕES 

 
 

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA CABOTAGEM 
 

MUDANÇA DA MATRIZ DE TRANSPORTES  
 

AUMENTO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA 
 

ELIMINAR O ABORTAMENTO DE OPORTUNIDADES 
ECONÔMICAS 

 

ALAVANCAGEM DE NOVAS PRODUÇÕES E DE NOVOS 
PRODUTOS 

 

REDUÇÃO DO CUSTO SOCIAL DOS INVESTIMENTOS EM 
SISTEMAS TERRESTRES 

 

É PRECISO MUDAR, só a CABOTAGEM ? 

–E o Longo Curso ? E o Poder Marítimo ? 



Síntese da posição CTLOG 

O trabalho do GT gerou um conjunto de sugestões, que complementadas pela CTLOG e 
mais outras contribuições de diversas fontes, evoluiu para as propostas seguintes 
aqui endossadas: 

• - Dar isonomia de tratamento aos investimentos e operações no Brasil, aos 
segmentos de portos e navegação de bandeira brasileira, à semelhança das práticas 
ocorrentes nos principais países estrangeiros.  

• – Eliminar a vinculação entre as políticas de estímulo, à construção naval e a da 
cabotagem, embora mantendo formas de proteção aos dois segmentos, tendo em vista 
ao interesse econômico e a necessidade de garantir elevado poder marítimo ao País.  

• – Desonerar os investimentos em portos e sistemas de navegação, o que 
compreenderia isentar legalmente ou dar imunidade tributária, aos investimentos fixos 
realizados na faixa portuária (zona primária), bens destinados à navegação, aos seus 
provisionamentos e reparos. 

• – Dar tratamento isonômico aos usos no mercado internacional, às normas de 
contratação de tripulantes, ao seu número por embarcação e ao pagamento de 
encargos sociais. 

• - Eliminar os óbices legais, tributários e burocráticos à importação de navios novos 
e usados e, ao afretamento de navios a casco nu. A liberdade de aquisição e venda é 
condição essencial para que o Armador Nacional possa obter eficiência e nível 
internacional em sua operação. 

• – Extinguir o AFRMM – Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante 
passando a usar as linhas de financiamento correntes no BNDES e em outras 
instituições, além de eliminar significativo custo administrativo e social de sua gestão.  



 

• Administração: Forças Armadas 
 

• Comitês de segurança: implantar o sistema por corredor 

para articulação das várias esferas de governo 
 

• Conselhos de Gestão das Águas: implantar o sistema por 

hidrovia com prevalência de usuários 
 

• Conselhos de participação usuários: implantar o sistema 

com objetivo operacional por corredor  
 

• Auto-sustentabilidade: estruturação de modelo para 

suporte de manutenção operacional 

 

Hidrovias 
Conceitos 



 AÇÕES 
 
 

• MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO 

 

• ISONOMIA TRIBUTÁRIA COM LONGO CURSO 
 

• ISONOMIA DE TRATAMENTO COM LONGO CURSO 
 

• REGULAÇÃO RACIONAL E RIGOROSA 

 

• LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO  

        – PORTOS E NAVEGAÇÃO 

  

 MECANISMOS DE TRANSIÇÃO 
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