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Sumário executivo
Neste segundo GEM Policy Brief, destacamos
dois setores essenciais à Economia do Mar do
Brasil, contando com contribuições dos
subgrupos “Construção e Reparação Naval” e
“Transporte e Infraestrutura”. Ambos os
setores, por possuírem uma estreita relação,
inclusive de ponto de vista dos seus principais
stakeholders, podem ser entendidos como
potenciais motores para o crescimento
econômico nacional, viabilizando acesso a
diferentes tecnologias, bens e insumos.
O

primeiro texto, de Jéssica Barreto,
apresenta brevemente a evolução da
indústria naval brasileira, focando no contexto
atual. Destaca dois projetos de construção de
embarcações
que
se
encontram
em
andamento no âmbito da Marinha do Brasil
(MB), que totalizam cerca de R$10 bilhões, a
saber: a obtenção de quatro fragatas Classe
Taman

“Tamandaré” (FCT); e a obtenção de um Navio
de Apoio Antártico (NApAnt), que auxiliará as
missões da Marinha no Programa Antártico
Brasileiro (PROANTAR).
O segundo texto, de Luiz Gustavo Cruz,
Valdenize Oliveira e Thauan Santos, destaca o
papel do projeto de lei de estímulo à
cabotagem no Brasil, também conhecido
como “BR do Mar”. Os autores defendem que
o PL 4.199/2020 possui grande potencial de
incentivo à cabotagem brasileira, bem como
para o fomento de setores correlatos ( como
portos e construção naval). Contudo,
evidenciam que alguns pontos no texto ainda
geram muitos debates.
Uma ótima leitura!
Prof. Dr. Thauan Santos
Coordenador

Construção e
Reparação Naval

Panorama da Construção Naval no Brasil*
Jéssica Barreto**

1- Contexto
O setor de construção naval no Brasil apresenta claros momentos de crescimento e
outros de queda durante a sua história. Isso, na prática, evidencia que a indústria é
amplamente impactada por instabilidades na demanda, que afetam diretamente sua
infraestrutura, desenvolvimento tecnológico e capacidade produtiva, dependendo
em grande medida de incentivos estatais para seu desenvolvimento. Apesar de
crítica, esse cenário não é exclusivo do país.
O início do segmento no Brasil remonta ao século XIX, com o surgimento de
instalações modestas voltadas para a construção e pequenos reparos de
embarcações. Elas se concentravam, principalmente, ao redor do Arsenal da
Marinha do Brasil do Rio de Janeiro (AMRJ). Entretanto, o período dominado por
embarcações de madeira foi substituído pela predominância do aço e componentes
elétricos, deixando a indústria com dificuldades em atender as demandas nacionais
pela necessidade de importação desses materiais e, consequente aumento do preço
de produção das embarcações [1].
Um destaque desse período foi o estaleiro de Ponta d’Areia, em Niterói-RJ, que foi
construído pelo Barão de Mauá, mas teve sua falência decretada 30 anos após o
início das atividades, principalmente devido à crise econômica e, especificadamente,
uma lei de isenção em relação a operação de navios estrangeiros no Brasil [2]. A
situação vivida pelo estaleiro Ponta d’Areia, que no século XX teve suas instalações
adquiridas pela Companhia Comércio e Navegação, é um exemplo claro de como as
políticas do Estado influenciam fortemente os rumos do setor de construção naval.
Apesar do histórico cíclico, é importante destacar que a construção naval tem
potencial para uma grande geração de renda e empregos, incluindo aqueles que
precisam de especialização. Isso se dá pela alta complexidade e pelo tempo de
produção das embarcações [3]. Por isso, em alguns momentos é possível identificar
um movimento do Estado para maior investimento na área com o objetivo de
impulsionar o desenvolvimento econômico e gerar benefícios sociais, como ocorreu
na década de 1950 e 1960, com os incentivos governamentais para a construção de
navios mercantes no país.

4

2- Panorama atual do Brasil
Hoje, dois projetos de construção de embarcações encontram-se em andamento no
âmbito da Marinha do Brasil (MB), com a estimativa de gastos em torno de R$10
bilhões. O primeiro deles é o programa para obtenção de quatro fragatas Classe
“Tamandaré” (FCT), que tem como objetivo renovar a esquadra brasileira, garantindo
a capacidade de atuação e defesa dos recursos do país se necessário. O projeto teve
início em 2017, com a publicação no Diário Oficial da União (DOU) e o lançamento da
Solicitação de Propostas ao mercado em dezembro do mesmo ano [4].
Apenas em março de 2019 foi anunciada a melhor oferta como sendo da Sociedade
Propósito Específico Águas Azuis, composta pelas empresas “Atech Negócios em
Tecnologia S.A, Embraer S.A e Thyssenkrupp Marine Systems GmbH. A construção da
primeira embarcação está prevista para começar ainda em 2021, no estaleiro Brasil
Sul, em Itajaí, Santa Catarina. O contrato de construção, entre outras condições,
exige um percentual mínimo de conteúdo local nas embarcações de 30% -40%, o que
é relevante para a base industrial brasileira.

Figura I
Principais marcos no Programa de Obtenção das Fragatas Classe “Tamandaré”
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O segundo projeto diz respeito à obtenção de um Navio de Apoio Antártico (NApAnt),
que auxiliará as missões da Marinha no Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR).
O programa teve sua publicação no DOU em maio de 2020, com Solicitação de
Propostas divulgada em junho do mesmo ano. Após o processo de Entrega das
Propostas, a Marinha divulgou em fevereiro de 2021 a lista consolidada das
proponentes, sendo elas: Damen Shipyards+Wilson Sons Estaleiros LTDA; Estaleiro
Jurong Aracruz LTDA + Sembcorp Marine Specialised Shipbuilding PTE. LTDA; e
Itaguaí Construções Navais S/A + Kership S.A.S. Em 04 de outubro de 2021, MB
anunciou o Jurong Aracruz/Sembcorp como a melhor oferta [5].

Figura II
Principais marcos no projeto de obtenção do Navio de Apoio Antártico

Apesar do cenário atual positivo pela existência de dois grandes projetos
estratégicos de construção naval, é necessário analisar duas problemáticas desse
processo: a primeira delas é a falta de perspectiva da indústria quanto à
continuidade de projetos após essas construções, permanecendo no ciclo de
instabilidades. A segunda é em relação à possível dominância de empresas
estrangeiras no fornecimento da demanda, o que põe em risco o desenvolvimento
industrial nacional.
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3- Experiência Internacional

Analisando o contexto do setor de
construção naval brasileira, deparamonos com dois grandes problemas,
destacados
anteriormente:
Instabilidade nas demandas a longo
prazo e dificuldade de manter os
ganhos
de
desenvolvimento
na
indústria nacional. Esses problemas
não são exclusivos do Brasil e têm sido
mitigados em outros lugares do mundo
através de diferentes opções. É
interessante destacar o caso do
Canadá, que tem buscado contornar
esses problemas a partir de um
planejamento a longo prazo para o
setor [6].

A NSS prevê aquisições de grandes e
pequenas embarcações, além de
reparos, manutenção e modernização
de equipamentos, nos próximos 20 a
30 anos. Um dos maiores diferenciais
da política é a previsibilidade para o
setor [7]. Além disso, a estratégia foi
construída a partir de consultas à
indústria,
buscando
parâmetros
realistas e a diversificação dos ganhos
para fornecedores locais. O lado
negativo, que prejudicou o avanço da
política no início da implementação, foi
a falta de preparo por parte das
equipes do governo para mensurar
prazos e orçamentos, além da
dificuldade de gerenciamento do
sistema de aquisição de defesa.

A indústria naval canadense apresenta
um histórico de instabilidades e
dificuldade de modernização da
Marinha semelhante ao enfrentado
pelo Brasil. Após tentativas frustradas
de substituir seus navios auxiliares de
reabastecimento de óleo no início dos
anos 2000, um estudo aprofundado do
sistema de aquisições do país e as
última tentativas de projetos navais
levaram o governo de Stephen Harper
a lançar, em 2010, a National
Shipbuilding Strategy (NSS), que se
configura no maior planejamento de
modernização a longo prazo da
Marinha e da Guarda Costeira.

Outro ponto de dificuldade foi a falta
de infraestrutura da indústria para
competir pelos projetos de construção.
Visto que parte da Estratégia estipulava
que o investimento em infraestrutura
seria feito pelos estaleiros, as
exigências inicialmente concentraram
as demandas em poucas áreas. Nesse
sentido, a obrigatoriedade de utilizar
fornecedores locais e a política de
compensação
(Industrial
and
Technological Benefits), que obriga
qualquer contrato de aquisição em
defesa a investir 100% do seu valor em
setores estratégicos do país, tem
buscado diversificar os ganhos desses
programas
e
garantir
um
desenvolvimento industrial perene.
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4. Recomendações

A partir dos problemas expostos,
enxerga-se que algumas medidas já
vêm sendo tomadas no sentido de
minimizar os efeitos no setor de
construção naval brasileiro. Uma delas
é a criação da Associação do Cluster
Tecnológico
Naval
(CTN-RJ),
em
novembro de 2019. Baseado no
modelo triplo hélice, o CTN-RJ tem o
objetivo de construir um espaço de
diálogo e cooperação entre diferentes
atores ligados à Economia do Mar
buscando
o
desenvolvimento
socioeconômico do estado do Rio de
Janeiro. Em diversas partes do mundo,
percebe-se como os clusters navais e
os clusters marítimos têm o potencial
de
dinamizar
a
taxa
de
empregabilidade
do
setor
de
construção naval, como acontece na
Holanda, além de colaborar para o
aumento da competitividade das suas
empresas [8].

Outra medida nacional implementada é
a obrigatoriedade do conteúdo local
nas embarcações construídas. No caso
das FCT, a primeira embarcação terá
cerca de 30% de conteúdo local
mínimo,
enquanto
as
próximas
embarcações
terão
essa
obrigatoriedade elevada para 40%.
Apesar de ser uma medida positiva
para a indústria nacional, existe a
preocupação de que o fornecimento
nacional seja limitado a demandas de
baixa complexidade, mantendo o setor
de construção naval dependente de
importação.
Ainda
se
faz
necessário
um
pensamento no longo prazo para
garantir o desenvolvimento sustentável
e contínuo da infraestrutura local, além
de ganhos econômicos e sociais a longo
prazo. Uma estratégia de construção
naval associada à análise e à gestão do
ciclo de vida das embarcações da
Marinha do Brasil, desenvolvido pelo
estado em parceria com a indústria,
assim como no caso canadense, seria
importante
para
garantir
a
previsibilidade da demanda, além de
impulsionar
investimentos
em
infraestrutura e estabilizar a curva de
conhecimento do setor.
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Jéssica Barreto

Transporte e
Infraestrutura

O Projeto de Lei de Estímulo à Cabotagem “BR do Mar”*
Luiz Gustavo Cruz**
Valdenize Oliveira***
Thauan Santos****

1- Contexto e Relevância do Assunto
Não existem dúvidas quanto à vocação marítima do Brasil. As características
geográficas do país, que combina uma grande extensão territorial com uma vasta
costa marítima, moldou a ocupação do território majoritariamente ao longo do
litoral, fazendo da navegação marítima uma das suas primeiras atividades
econômicas do na época do Brasil Império [1], de forma que no início dos anos 1800
já existia no território uma atividade de navegação regular conectando os principais
portos da colônia com ativa movimentação de mercadorias, principalmente nos
portos do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul [2].
Segundo a ANTAQ, a navegação de cabotagem é aquela “realizada entre portos ou
pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis
interiores” [3]. Importante notar a cabotagem, por definição, inclui a navegação que
se faz necessária para o transporte de petróleo extraído nos campos de produção
offshore até os terminais portuários onde ocorre a sua descarga.
No ano de 2020, os portos organizados e terminais privados brasileiros
movimentaram juntos pouco mais de 1.154 milhões de toneladas de cargas, das
quais cerca de 196 milhões associadas à navegação de cabotagem. O transporte de
granéis líquidos, notadamente o óleo cru e combustíveis, representam a grande
maioria desse tráfego com 77,1% desse montante, seguido pelos granéis sólidos
(11,8%), contêiner (8,1%) e carga geral (3%) [4].
A navegação marítima é considerada o modal de transporte ideal para a
movimentação de grandes volumes de carga por longas distâncias. Entre as
externalidades positivas que embasam essa afirmação, podem ser citados os níveis
reduzidos de emissões por unidade de carga transportada quando comparado a
outros modais (principalmente rodoviário) e os ganhos de escala associados ao
transporte de grandes volumes conferem vantagens econômicas a esse tipo de
transporte.

12

A título de exemplo, estima-se que para o transporte de cerca de 780 mil toneladas
de carga entre os portos de Suape (PE) x Santos (SP) por via rodoviária sejam
necessários 20.456 caminhões bi-trem com capacidade de transporte de 38 ton
cada, a um custo médio de R$ 384.099.963,40. Em contrapartida, via cabotagem
seriam empregados 13 navios panamax com capacidade de transporte de 60.000 ton
cada, a um custo médio de R$ 88.753.255,80, ou seja, Quanto aos impactos
ambientais, estima-se que o modal rodoviário emita 6 vezes mais CO2 que a
cabotagem por volume transportado [5].
Apesar das vantagens, a navegação de cabotagem ainda tem uma participação muito
reduzida na matriz de transportes do país, cerca de 5 vezes menor que aquela do
modal rodoviário, predominante no Brasil [6]. Comparando-se a matriz de
transportes no Brasil com a de outros países, incluindo o bloco formado pela União
Europeia (Figura 1), é notório o desbalanceamento da matriz de transportes nacional
com uma alta dependência do modal rodoviário, problema percebido em passado
recente pela sociedade brasileira durante a paralisação dos caminhoneiros ocorrida
em 2018.

Figura I
Comparativo entre a matriz de transportes no Brasil e regiões selecionadas
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O emprego do modal rodoviário por longas distâncias implica a existência de uma
baixa produtividade no sistema de transporte de mercadorias pelo país. Como em
uma reação em cadeia, a super utilização da infraestrutura rodoviária, que leva a um
aumento na taxa de deterioração das estradas, que, por sua vez, demanda o
aumento dos gastos para manutenção das vias [7]. Efeitos encadeados que, no fim,
se traduzem em elevação nos fretes e no chamado “custo Brasil”, sentido no bolso
do consumidor final. Altos índices de acidentes rodoviários, com perda de vidas,
além dos efeitos ao meio ambiente já exemplificados, ainda compõem esse quadro.
Nesse contexto, o Governo Federal submeteu ao Congresso Nacional em agosto de
2020 o Projeto de Lei no 4.199 (PL 4.199/2020) que institui o Programa de Estímulo
ao Transporte por Cabotagem - BR do Mar visando à criação de condições favoráveis
ao desenvolvimento desse modal no Brasil.
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2- Sobre o Projeto de Lei “BR
do MAR”
O PL 4.199/2020 tem como objetivos o
incremento da oferta e da qualidade
do transporte por cabotagem no país,
o aumento da competitividade das
empresas brasileiras de navegação, a
redução do custo logístico para o
usuário do serviço e o estímulo ao
desenvolvimento da indústria naval
nacional [7].

A tramitação do projeto foi iniciada em
agosto de 2020 pela Câmara dos
Deputados, com pedido de urgência
constitucional
(interesse
público
relevante) solicitado pela Presidência
da República. Nesta casa, o PL
4.199/2020 teve a sua aprovação
votada em dezembro do mesmo ano,
sendo então enviada ao Senado
seguindo o processo legislativo.

São diretrizes do projeto, indo além da
promoção do equilíbrio da matriz de
transportes nacional, (i) ampliar a
oferta e melhorar a qualidade do
transporte
por
cabotagem;
(ii)
incentivar
a
concorrência
e
competitividade na prestação do
serviço
na
de
transporte
por
cabotagem;
(iii)
ampliar
a
disponibilidade de frota no país, (iv)
incentivar a formação, a capacitação e
a qualificação dos marítimos nacionais,
(v) estimular o desenvolvimento da
indústria naval de cabotagem nacional,
(vi) revisar as políticas de navegação de
cabotagem, das políticas de construção
naval; (vii) incentivar as operações
especiais
de
cabotagem
e
os
investimentos delas decorrentes em
instalações
portuárias,
para
atendimento de cargas em tipo, rota
ou mercado ainda não existente ou
consolidado na cabotagem brasileira;
(viii) otimizar o uso de recursos
arrecadados via Adicional ao Frete para
a Renovação da Marinha Mercante AFRMM [7].

Já no Senado, por conta do aumento
dos debates sobre o assunto, o projeto
sofreu atrasos na sua tramitação e teve
seu pedido de urgência retirado pelo
Governo, sendo aprovado na Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE) da casa
somente em setembro de 2021. Ainda
no Senado, o PL será examinado por
mais três comissões: de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA), de Constituição
e Justiça (CCJ) e de Serviços de
Infraestrutura (CI).
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3- Questões centrais
O Quadro 1 a seguir apresenta os quatro eixos temáticos principais do PL da “BR do
Mar”, bem como alguns dos principais pontos de atenção:

Quadro I
Questões centrais do PL 4.199/2020

Nota-se que o PL 4.199/2020 tem grande potencial de incentivo à cabotagem
brasileira bem como para o fomento de setores correlatos tais como portos e
construção naval. Entretanto, alguns pontos no texto ainda geram debates, sendo
um dos maiores focos de divergência a forma de flexibilização das regras de
afretamento de embarcações de bandeiras estrangeiras.
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4- Comentários finais

Diversos países do mundo adotam o
protecionismo
à
navegação
de
cabotagem como política de governo,
visando o fomento da atividade e a
criação de uma reserva de mercado
nacional
[8].
Esse
mecanismo,
importante para a criação de um
ambiente mais favorável e propício ao
desenvolvimento da indústria do país,
evitando a concorrência desleal
externa, se mal empregado pode
causar efeitos adversos justamente
pela falta de concorrência no setor
protegido, levando à defasagem em
termos de investimento e tecnologia,
culminando em ineficiência e aumento
de custos.

Um aspecto importante para a redução
dos custos da cabotagem, mas não
incluído no PL, é relacionado à
incidência de ICMS no combustível
marítimo fornecido aos navios de
bandeira brasileira, em contraste à
isenção aplicável aos navios de
bandeira
estrangeira,
onde
o
fornecimento
é
tratado
como
exportação. Ressalta-se que o diesel
rodoviário é subsidiado com isenção de
ICMS.
Por fim, a expectativa é de que o PL
4.199/2020 seja de fato aprovado pelo
Congresso Nacional ainda em 2021,
incorporando algumas sugestões e
aperfeiçoamentos inerentes ao debate
parlamentar,
em
prol
do
desenvolvimento da navegação de
cabotagem no Brasil.

O projeto coloca em pauta assuntos
complexos, de grande relevância
econômica, e que envolvem interesses
por vezes conflitantes entre as diversas
partes interessadas, motivo pelo qual
sua tramitação é mais lenta do que
aquela desejada inicialmente pelo
Governo. O balanço entre a dose de
protecionismo a ser mantido e o grau
de abertura necessária para estimular
investimentos é a chave para a
questão, uma vez que o objetivo final é
notadamente comum em prol do
fomento da navegação de cabotagem
no Brasil.
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