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Informações sobre o Syndarma

• Fundado em 5 de outubro de 1934, é a representação oficial da navegação
marítima comercial do Brasil.

• Abriga duas associações: a ABEAM – Associação Brasileira das Empresas de
Apoio Marítimo e a ABAC – Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem.

• Atua de forma a conscientizar os diversos segmentos da sociedade sobre a
importância da utilização de embarcações de registro brasileiro.

• Sustenta a necessidade de expansão da frota mercante brasileira, a sua
consolidação definitiva na exploração das reservas de óleo e gás na costa
brasileira (apoio marítimo), na navegação entre portos brasileiros (cabotagem) e
na recuperação de sua posição no comércio exterior do país.



ESTRUTURA SINDICAL

Governo Federal

MTE

SYNDARMA
ABAC E ABEAM

A Constituição Federal estabelece as regras básicas 

para a criação e atuação dos sindicatos de classe.

O Ministério do Trabalho e Emprego é o órgão governamental 

responsável pelo registro e fiscalização dos sindicatos.

O Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima é a representação 

oficial das empresas brasileiras de navegação (EBNs). Abriga a Associação 

Brasileira dos Armadores de Cabotagem e a Associação Brasileira das 

Empresas de Apoio Marítimo.



Informações sobre o Syndarma

• Conta, atualmente, com 54 empresas associadas, atuando nos 
segmentos de cabotagem, longo curso e apoio marítimo e portuário.

• Empresas associadas: disponibilizam ao mercado as seguintes 
embarcações de bandeira brasileira (fora as afretadas): 

- 258 de apoio marítimo (TPB>100 and BHP>1.000) e 
- 50 de longo curso/cabotagem (17 porta contêiner, 11 graneleiros

/ multi propósito, 12 barcaças oceânicas e 10 químicos / gaseiros).

• Gera cerca de 17.000 empregos diretos (15.000 marítimos e 2.000 
administrativos)



A atividade de  Apoio Marítimo no 
Brasil: 

Panorama atual

► 150 empresas brasileiras autorizadas pela ANTAQ.

► Cerca de 50 empresas operando efetivamente no 
apoio marítimo.

► 43 empresas associadas à ABEAM/SYNDARMA.

► Uma frota de 488 embarcações (258 de bandeira 
brasileira e  230 estrangeiras).

► Gastos com afretamentos de US$ 3,23 bilhões em 
2014: (fonte: Antaq).



As embarcações de apoio podem ser divididas nos seguintes classes
principais:

� AHTS – Anchor Handling and Tug Supply –Manuseio de âncoras, Reboque e
suprimento.

� PSV – Platform Supply Vessel – Embarcação de suprimento às plataformas

� MS – Mini Supridor

� LH – Line handling – Manuseio de espias

� UT – UTILITY BOAT - Supridores de cargas rápidas

� Crewboat –transporte de tripulantes para as plataformas 

� OSRV – Oil Spill Response Vessel - combate a derramamento de óleo

� RSV – ROV Support Vessel – embarcacões equipadas com veículo de operação
remota

� PLSV – Pipe Laying Support Vessel - Construção e lançamento de linhas

� DSV – Diving Support Vessel – embarcações de suporte ao mergulho

� WSV –Well Stimulation Vessel – estimulação de poços

Frota de Apoio Marítimo –

Tipos de Embarcação



ABEAM - Principais clientes
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Frota de Apoio Marítimo
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Apoio Marítimo - desafios

�Superação da crise do setor de óleo e gás – Manutenção da frota de 
apoio marítimo. 

�Manutenção das regras de conteúdo local;

�Manter esforço de formação, no que diz respeito à quantidade, 
qualificação, e especialização da força de trabalho;

� Falta de estaleiros para reparo de embarcações.



Marco Regulatório

� Transporte marítimo de carga entre portos do território nacional é 
privativo das Empresas Brasileiras de Navegação (EBNs);

� Registro Especial Brasileiro – REB – embarcações brasileiras, operadas por 
EBN’s;

� Preferência para embarcações de registro brasileiro na cabotagem, mas não 
cria exclusividade para tais embarcações. 

� A legislação é bastante flexível, para atender a demanda, permitindo às 
EBNs:

� Afretamento - Ampliar em até 50% sua frota, com afretamento de 
embarcações estrangeiras a casco nú;

� Construção - atender demanda imediata, através de afretamento, por 
tempo ou a casco nu, em substituição a embarcações em construção;

� Circularização - atender qualquer demanda de transporte, através de 
afretamento de embarcação estrangeira para uma viagem específica 
mediante consulta às outras EBN’s.

Lei 9.432/97 e Resolução nº 01 da ANTAQ.



� Apoio Marítimo: nas modalidades a casco nu sem 
suspensão de bandeira ou por tempo, quando:

� Verificada inexistência ou indisponibilidade de 
embarcação de bandeira brasileira do tipo e porte 
adequados;

� Em substituição a embarcação em construção no 
País, até o limite da arqueação bruta contratada

Resolução Normativa nº 01 - ANTAQ
Afretamento de embarcação estrangeira



Resolução Normativa nº 01 - ANTAQ
Afretamento de embarcação estrangeira

� Cabotagem: nas modalidades a casco nu sem suspensão 
de bandeira, por espaço, por tempo para uma viagem, 
quando:

� Verificada inexistência ou indisponibilidade de 
embarcação de bandeira brasileira do tipo e porte 
adequados, nos prazos consultados;

� Em substituição a embarcação em construção no País, 
de tipo semelhante, até o limite da tonelagem de porte 
bruto contratada;

� Reconhecida a insuficiência da frota nacional para 
atender às necessidades de transporte.



Fonte:  Syndarma (Excluindo Petrobras)

Investimento em novas embarcações 
de Cabotagem

Nº  TPB Nº  TPB Nº  TPB Nº  TPB Nº  TPB Nº  TPB

porta conteiner 1       38.675 4       208.234 2       115.636 7      362.545 

graneleiro 3       195.903 1       78.384   4      274.287 

petroleiro 1      51.188 1      51.188   

barcaça oceânica 1      7.968   1      7.968     

Total 2      59.156 1       38.675 3       195.903 5       286.618 2       115.636 13    695.988 

Tipo
Total2010 2011 2012 2013 2014

Obs: Do total das treze embarcações, somente duas foram construídas no Brasil ( um graneleiro e um porta conteiner)



Fonte:  Syndarma

Investimento em novas embarcações de 
Apoio Marítimo construídas no Brasil 

Obs: (*) 1º semestre

Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015(*) Total 

AHTS 1            1            1            2            5            

Crew / FSV 4            1            1            3            2            11          

DSV 1            1            

LH / SV 7            3            14          8            5            1            38          

PLSV 1            1            2            

PSV / OSRV 7            9            14          7            9            2            48          

Total 20          12          29          17          20          7            105        
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Fundo da Marinha Mercante

FONTES DO FMM

AFRMM

FMM
ORÇAMENTO

DA
UNIÃO

O AFRMM incide sobre o frete cobrado pelas empresas brasileiras e 
estrangeiras de navegação que operam em porto brasileiro, sobretudo na 
importação

RETORNO 
FINANCIAMENTOS

Destina-se a prover recursos para o desenvolvimento da 
Marinha Mercante Brasileira.



Adicional ao Frete para Renovação da 
Marinha Mercante

25% do Frete de Importação
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DESTINAÇÃO DO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO DO 
AFRMM - LONGO CURSO



Adicional ao Frete para Renovação da 
Marinha Mercante

10% do Frete de Cabotagem
no porto de destino

NAVIO REGISTRO
BRASILEIRO

NAVIO REGISTRO
ESTRANGEIRO

FMM
100%VINCULADA

100%
FMM
0%

DESTINAÇÃO DO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO DO 
AFRMM – CABOTAGEM (SUL / SUDESTE)

A carga Sul/Sudeste, representa menos do que 10% do total da arrecadação 
do AFRMM.



Regras de construção

� Financiamento Construção de Embarcações: existe um
fundo específico – FMM – Fundo da Marinha Mercante

� Prioridades são concedidas pelo CDFMM – Conselho Diretor do FMM

� Agentes financeiros - bancos oficiais federais, sendo os mais atuantes o BNDES, 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal 

� Condições de Financiamento: fixadas pelo BACEN e dependem do conteúdo 
nacional

Para navios de carga com conteúdo nacional maior ou igual a 65% o 
financiamento será de até 90% do valor aprovado, com juros de 2% aa a 6% aa, 
prazo de carência de até 48 meses e prazo de amortização de até 20 anos.  Caso 
o conteúdo nacional seja menor que 65%, o juros são acrescidos de 1% aa.

Para embarcações de apoio marítimo com conteúdo nacional maior ou igual a 
60% o financiamento será de até 90% do valor aprovado para a parte nacional e 
70% para a parte importada, com juros de 2% aa a 6% aa, prazo de carência de 
até 48 meses e prazo de amortização de até 20 anos.  Caso o conteúdo nacional 
seja menor que 60%, o juros são acrescidos de 1% aa e o financiamento da parte 
importada será de 60%.



Regras de importação

Impostos Incidentes:

Imposto de Importação – II – 14%
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI – 0%
PIS/COFINS Importação – 1,65% / 7,60%
Imposto sobre Operações de Câmbio – IOC – 0,38%
Imposto sobre Circulação de Produtos e Serviços – ICMS – 15% (Rio de Janeiro)
Carga Tributária Final – cerca de 45%

A importação de navios usados é permitida mas depende de anuência do DECEX, 
além das tramitações a que se submete também a importação de navios novos.



� AFRMM e FMM – o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM),
é um mecanismo criado pelo Decreto-Lei no 3.100, de 17/03/41, para incentivar o
crescimento da marinha mercante, mas ainda é pouco conhecido para a maioria das
pessoas e, por isso, muitas vezes sofre pressão de alguns setores, que imaginam poder
desenvolver a navegação de cabotagem sem este incentivo;

� Ampliação da Frota – apesar das dificuldades enfrentadas para encomendar navios em
estaleiros nacionais, a frota de cabotagem está sendo renovada e ampliada e não se
deve pensar em soluções que criem assimetrias para as embarcações existentes ou já
encomendadas;

� Pessoal Marítimo – quando a Lei no 9.432/97 criou o REB, havia a intenção de reduzir os
custos operacionais das embarcações de registro brasileiro, entretanto, ao longo dos
últimos anos, o custo de tripulação nos navios brasileiros subiu mais do que em qualquer
outra atividade e mais do que em qualquer outra bandeira internacional.

� Operações Portuárias - o Decreto no 7.861/12, criou a CONAPORTOS – Comissão
Nacional das Autoridades nos Portos, com a finalidade de integrar as atividades nos
portos e instalações portuárias, mas até o momento a navegação de cabotagem não
sentiu o efeito de qualquer medida que melhorasse a performance portuária;

� Serviço de Praticagem – o Decreto no 7860/12, criou a CNAP - Comissão Nacional para
Assuntos de Praticagem, visando implantar a regulação da atividade, mas até hoje
nenhuma medida concreta foi implantada e não existe prazo definido;

� Combustível Marítimo – é inadmissível que, até hoje, os navios brasileiros, quando
abastecidos para operar na navegação de cabotagem, tenham que pagar um preço
superior ao que é cobrado aos estrangeiros operando na navegação de longo curso;

Cabotagem - Entraves e Soluções



AFRMM & FMM

� O que precisa ser feito:

� prorrogar o prazo da não incidência do AFRMM para as cargas de cabotagem
com porto de origem ou destino nas regiões Norte ou Nordeste do País, que está
previsto terminar em 08 de janeiro de 2017;

� assegurar que o ressarcimento pelo Fundo de Marinha Mercante (FMM) às
Empresas Brasileiras de Navegação, dos valores não recolhidos em virtude da
não incidência do AFRMM, seja feito regularmente sem atrasos.

� O que pode ser feito:

� reviver o Incentivo à Marinha Mercante (Art. 38 da Lei 10.893), criado em 2004
para incentivar novas encomendas de embarcações em estaleiros nacionais e
que não foi prorrogado após 31 de dezembro de 2011;

� criar fonte alternativa ao Fundo de Marinha Mercante (FMM) para financiamento
de plataformas e sondas para a indústria de pesquisa e exploração de O&G, pois
os elevados valores envolvidos drenam recursos da Marinha Mercante.

� O que não pode ser feito:

� transformar a não incidência do AFRMM na navegação de cabotagem em
isenção, pois as empresas de navegação perderiam o direito ao ressarcimento,
refletindo em aumento de frete para compensar a perda de receita;

� ampliar os casos de isenção do AFRMM na importação, que já alcançam cerca
de 50% das cargas, pois esvaziaria o Fundo de Marinha Mercante (FMM).



Ampliação da Frota

� O que precisa ser feito:

� assegurar a manutenção dos atuais marcos regulatórios da navegação, sem o que não
haverá segurança para novos investimentos no setor;

� consolidar a condição de que o afretamento de embarcação estrangeira, por EBN,
para transporte de carga na navegação de cabotagem, é submetido ao regime de
admissão temporária com suspensão total do pagamento de tributos.

� O que pode ser feito:

� criar mecanismo que flexibilize o afretamento a casco nu, com suspensão de bandeira,
com base no direito de tonelagem, sempre que a oferta de embarcação não atenda a
demanda, por prazo não superior a 5 anos (a regra é que o limite para afretamento a
casco nu, é de metade da tonelagem de registro próprio);

� permitir a utilização dos valores depositados na Conta Vinculada de AFRMM da EBN
para pagamento de impostos e encargos incidentes na importação de novas
embarcações.

� O que não pode ser feito:

� elevar a alíquota do Imposto de Importação de embarcações com a justificativa de
proteger a indústria naval brasileira, pois inviabilizaria novas importações;

� incentivar a importação de embarcações com redução ou isenção do Imposto de
Importação, sem antes criar um mecanismo de compensação para assegurar a
competitividade das embarcações construídas no Brasil, a preços elevados, e aquelas
já importadas com pagamento de impostos e encargos atuais.



Pessoal Marítimo

� O que precisa ser feito:

� não adotar politica de pleno emprego para marítimos, pois podem ser empregados em
funções não embarcadas e em outras bandeiras, razão pela qual é preciso manter uma oferta
de mão de obra adequada, permitindo às empresas de navegação trabalhar com um
processo de seleção de acordo com suas necessidades e sua política de pessoal;

� possibilitar que o Registro Especial Brasileiro (REB) seja efetivamente implementado, com a
tripulação de navios de bandeira brasileira com marítimos de qualquer nacionalidade, dentro
de regimes de trabalho globalizados, tendo apenas o Comandante e o Chefe de Máquinas
brasileiros, aproximando as empresas brasileiras das condições operacionais em que operam
as empresas de transporte marítimo internacional.

� O que pode ser feito:

� criar condições para reverter os regimes de trabalho, afastando a condição de embarque de
1x1 (um período de trabalho para outro igual de descanso), pois para cada posto de trabalho
a empresa hoje necessita de dois colaboradores, pelo menos!!

� possibilitar que universidades (públicas e privadas) possam também formar marítimos em
acréscimo à formação que já realizam (formação dual), permitindo que ao final do curso o
universitário possa optar se vai trabalhar na sua área de formação inicial ou como marítimo.

� O que não pode ser feito:

� reduzir o número de vagas oferecidas nos cursos de formação de marítimos (oficiais e
subalternos);

� manter restrições para contratação de marítimos de outras nacionalidades, através de
normativas do Conselho Nacional de Imigração, que condicionam a entrada de estrangeiros a
parecer favorável dos sindicatos.



Operações Portuárias

� O que precisa ser feito:

� assegurar a disponibilidade, em quaisquer circunstâncias, das janelas de atracação
para navios operando em linha regular na navegação de cabotagem, pois, devido
às travessias curtas, quase sempre, não é possível recuperar os atrasos portuários
nas pernadas de navegação;

� Acelerar o processo de integração das diferentes atividades portuárias, conforme
previsto na criação da CONAPORTOS, com maior participação do setor privado.

� O que pode ser feito:

� criar tarifas diferenciadas reduzidas em todos os portos e terminais, para os navios
operando em navegação de cabotagem, considerando que o número de escalas
em portos brasileiros é muito maior do que nos navios de longo curso;

� conseguir que o processo de obtenção de Livre Prática seja automático, sempre
que o navio atender os requisitos mínimos determinados pela Anvisa.

� O que não pode ser feito:

� segregar as operações da navegação de cabotagem em terminais exclusivos, pois
mais de 30% do volume transportado em navios de linha regular é de carga
“feeder”, o que obrigaria fazer a transferência entre terminais, onerando o frete;

� transferir para os navios operando na cabotagem parte dos custos dos
investimentos portuários para expansão de portos, terminais e seus acessos,
sempre que tais projetos não tragam benefícios para os navios de cabotagem.



Serviço de Praticagem

� O que precisa ser feito:

� rever a legislação que criou a CNAP, para que possa exercer efetivamente o
poder de regulação, devolvendo à Autoridade Marítima o poder de arbitrar preços
sempre que não houver acordo entre as partes, independente de existir ameaça
real de paralização dos serviços;

� flexibilizar o número de manobras exigidas para que o Comandante de navio
brasileiro, em operação regular na navegação de cabotagem, possa se habilitar a
dispensar assessoria do prático nas manobras em portos / terminais em que
tenha frequência adequada (§4o do Art. 13o da LESTA) .

� O que pode ser feito:

� apoiar a aplicação de tarifas de praticagem privilegiadas para embarcações
operando na navegação de cabotagem, incluindo tráfego entre Brasil / Argentina
e Uruguai, considerando que o número de escalas em portos brasileiros é muito
maior do que nos navios de longo curso;

� flexibilizar a Escala de Rodízio Única nas Zonas de Praticagem onde existam
mais de uma empresa, permitindo contratos diferenciados entre praticagens e
empresas de navegação ou entidades de classe;

� O que não pode ser feito:

� deixar que a atividade continue sem um órgão para regulação de preços ou uma
autoridade para arbitrar preços, em caso de impasse nas negociações, como
vem ocorrendo, desde que a CNAP se mostrou impotente para cumprir a meta;



� O que precisa ser feito:

� cumprir o Art. 12 da Lei 9.432/97, que extendeu às embarcações de cabotagem
os preços de combustível cobrados às embarcações de longo curso, o que até
hoje nunca ocorreu;

� manter estoques adequados nos portos brasileiros para garantir o abastecimento
dos navios de cabotagem, evitando escalas desnecessárias.

� O que pode ser feito:

� desenvolver uma política de preços para o combustível para a cabotagem que
acompanhe a política de preços para os modais terrestres;

� criar condições para que os fornecimentos de óleo lubrificante para embarcações
de cabotagem possam ser feitos com preço equivalente aos dos fornecimentos
para longo curso.

� O que não pode ser feito:

� estabelecer preços diferenciados para os portos onde existe uma grande
frequência de navios de cabotagem, tais como Recife / Suape, Fortaleza /
Pecém, Itaqui, Vila do Conde, etc ... Onde os preços do combustível marítimo
costuma ser entre 15% e 25% superior aos preços do Rio de Janeiro e Santos;

� continuar a subsidiar o combustível rodoviário, fixando preços inferiores ao custo
de importação do produto, incentivando o transporte pelos modais mais poluentes
e mais onerosos para o Governo.

Combustível Marítimo
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