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A aprovação, pelo Congresso cons
tituinte, de artigo que diz que o 
transporte marítimo deve ser feito 
por navios de bandeira e registro 
brasileiros e que, a princípio, acaba
ria com os afretamentos, não agra
dou os armadores nacionais. No 
entanto, eles se consideram vitorio
sos por terem conseguido que o 
artigo abra espaço para que a 
questão do afretamento seja tratada 
em legislação ordinária. 

A emenda, aprovada na última 
sexta-feira, determina que armado
res, proprietários de navios, co
mandantes e pelo menos dois terços 
da tripulação das embarcações na
cionais devem ser brasileiros e 
estabelece a divisão igual de carga 
entre as bandeiras nacional e es
trangeira. Na verdade, nada foi 
substancialmente alterado. Apenas o 

Sue era determinado por resolução 
a Sunamam (Superintendência Na

cional da Marinha Mercante) passa 
a ser texto constitucional e, portan
to, a salvo de alterações. 

Saldo positivo 
O texto aprovado pela Constituinte 

atende à maioria das reivindicações 
dos armadores nacionais que, de um 
modo geral, ficaram muito satisfei
tos com o resultado final. "O texto 
deixa um saldo bastante positivo 
para a armação nacional", afirmou 
Meton Soares Jr., presidente do 
Sindicato Nacional das Empresas de 
Navegação Marítima (Syndarma). 
Para ele, o princípio de reciprocida
de estabelecido na nova Carta é de 
grande importância, pois determina 
que haja participação igual no total 
de carga geral movimentada entre a 
bandeira nacional e a estrangeira. 

Na opinião de Soares Jr., o 
parágrafo do artigo 207, que trata da 
predominância de navios de bandei
ra e registro brasileiros, é falho e 
precisará ser debatido a nível de lei 
ordinária. Na conjuntura atual as 
empresas nacionais ainda precisam 
afretar, já que a renovação da frota 
é impossível a curto prazo, diz. 

Vitória da armação 
Para o presidente da Associação 

Brasileira de Armadores de Longo 
Curso, Paulo Cotta, conseguir sub
meter este assunto à discussão em 
legislação ordinária foi uma grande 
vitória da armação. "Seria burrice 
impedir na Constituição que pudés
semos afretar", disse Cotta. Segun
do ele, o frete gerado pelo comércio 
exterior brasileiro representa USS$ 
3,5 bilhões por ano. O Brasil precisa 
desse dinheiro e não pode deixar que 
outros países fiquem com sua parte 

neste bolo. Quanto à reciprocidade 
no transporte de granéis que ficou 

8ara discussão em lei ordinária, 
otta afirma que não interessa ao 

Brasil repartir essa carga, pois a 
bandeira brasileira já é predomi
nante na importação de granéis. 

Sobre o comentado lobby dos 
armadores para que a fusão das 
emendas da deputada Rose de Frei
tas (PMDB-ES) e Raimundo Bezer
ra (PMDB-CE) fosse aprovada, Cot
ta rejeitou o rótulo de lobista. 
"Lobby no Brasil tem uma conota
ção negativa, o que fiz foi um 
trabalho de esclarecimento. Passei 
um ano e meio indo a Brasília com 
frequência e conversei pessoalmente 
com 328 constituintes para que eles 
conhecessem bem o tema". 

O presidente da Federação Nacio
nal dos Trabalhadores em Transpor
tes Marítimos e Fluviais, Maurício 
Sanfanna, considera que o texto não 
é o que os trabalhadores gostariam 
de ver aprovado, mas tem seu valor. 
Segundo Sanfanna, os marítimos 
vão voltar a discutir os pontos 
críticos do texto durante a definição 
das leis ordinárias. Entre estes 
pontos, o sindicalista destaca a 
necessidade de acabar com os afre
tamentos indiscriminados e o em
prego de tripulação estrangeira em 
navios de cabotagem afretados por 
necessidade pública. 

Reserva para o apoio 
"Nada foi alterado, mas o que era 

determinado por lei passou a fazer 
parte da Constituição, ganhando 
assim maior respeito". A avaliação 
é do superintendente da Sunamam. 
Murilo Habemma de Maia, que so 
lamenta que o setor de apoio marí
timo não tenha sido reservado a 
embarcações nacionais, como ocor
reu com a cabotagem e a navegação 
interior: "A reserva de mercado 
estimularia o crescimento da frota 
de apoio nacional". 

Os armadores de cabotagem não 
ficaram tão satisfeitos com o texto 
aprovado, pois defendiam que o 
transporte no setor fosse operado 
por empresas nacionais exclusiva
mente constituídas para este fim. 
Isso foi aprovado na Comissão de 
Sistematização e derrotado, segundo 
o presidente da Associação Brasilei
ra de Armadores de Cabotagem, 
Paulo Eurico de Freitas, pelas 
forças do Centrão. O dirigente diz 
que a cabotagem não abriu mão 
dessa reserva de mercado e espera 
obter sucesso nas discussões poste
riores. 

(Rosângela Vieira) 
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—..JNP — bandeira brasileira navios próprios 
ZZ3NA— bonde ra brasileiro navios afretados 
1 Í U Í ) H -- bandeio estrangeira 

Fonte: Sunamam 

Participação cresce, mas frota diminui 

leio mais informações sobre 
Constituinte na pág. D-4 

o texto aprovado polo 

Da Redação 

No ano passado, o volume de 
carga transportada no comércio 
exterior brasileiro atingiu 183,45 
milhões de toneladas (127,56 milhões 
de t na exportação e 55,79 milhões de 
t na importação), gerando fretes no 
valor de US$ 3,46 bilhões, o que 
representou aumentos de, respecti
vamente, 0,68% e 1,52% em relação 
a 86. De acordo com dados estatísti
cos divulgados pela Superintendên
cia Nacional da Marinha Mercante 
(Sunamam), a participação da ban
deira brasileira no total transporta
do foi de 41,91% (16,61% com navios 
próprios e 25,30% com navios afre
tados), equivalentes a 76,8 milhões 
de toneladas. Em 86 a participação 
brasileira foi de 40,57%. 

Em termos de frota própria, a 
comparação com 1986 mostra uma 
redução no número de navios: 153 
(7.797.860 tpb) contra 169 (8.278.333 
tpb). Para conseguir realizar 41,91% 

do transporte marítimo, os armado
res nacionais afretaram 505 navios 
de bandeira estrangeira em regime 
"time charter" (US$ 282,46 milhões) 
e 563 navios em regime "voyage 
charter" (US$301,22milhões). 

Na exportação, a bandeira brasi
leira transportou 25,99 milhões de 
toneladas, 20,38% do total (8,56% 
com navios próprios e 11,82% com 
afretados). A bandeira estrangeira 
se responsabilizou por 79,62% do 
total exportado, com destaque para 
as bandeiras japonesa (13,59%), 
liberiana (8,10%), norueguesa 
(7,11%), britânica (6,62%), alemã 
(5,38%) e belga (5,08%). 

Na importação, a bandeira brasi
leira transportou 50,85 milhões de 
toneladas, 91,14% do total (35,03% 
com navios próprios e 56,11% com 
afretados). A bandeira estrangeira 
se responsabilizou pelo transporte de 
8,86% do total, com destaque para as 
bandeiras alemã, chilena, liberiana, 
japonesa e norte-americana. 1 


