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

• Abriga duas associações:

ABAC – Associação Brasileira  dos Armadores de Cabotagem , e
ABEAM – Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo 

Além destas, abriga empresas do segmento de Apoio Portuário filiadas ao Sindiporto.

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

• Também alerta sobre a necessidade de expansão da frota mercante brasileira, a
recuperação de sua posição no comércio exterior do País e participação na exploração
das reservas de óleo e gás na costa brasileira.

Sobre o Syndarma



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

 Preferência para embarcações de registro brasileiro na cabotagem e no apoio marítimo, 
mas não cria exclusividade para tais embarcações. 

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

 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 
nú, 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.

Marco Regulatório - Operação

Lei 9.432/97, Normas e Resoluções da ANTAQ

Marinha Mercante Brasileira



Marinha Mercante Brasileira

Fundo da Marinha Mercante, criado em 1958, tem por objetivo prover 
recursos para o desenvolvimento da marinha mercante brasileira.

Administrado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, por intermédio do Conselho 
Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM

Em sua composição o CDFMM tem representantes dos seguintes órgãos e categorias:

• Ministérios dos Transportes, Portos e Aviação Civil; Planejamento; Fazenda; Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior; e Orçamento e Gestão.

• Casa Civil; Marinha do Brasil; Petrobras; BNDES; Caixa Econômica Federal; e Banco do Brasil. 

• Empresas de navegação marítima; navegação fluvial no Estado do Amazonas; e de construção
naval. 

• Trabalhadores: metalúrgicos construção naval e marítimos.

Marco Regulatório - Investimento

Lei 10.893/04 , Decreto 5.269/04, Portarias MTPAC e Resolução CMN



FMM

Fundo da Marinha Mercante – FONTES E USOS 

Empréstimo a EBN´s
para construção ou 

reforma de 
embarcação em 

estaleiro nacional

Ressarcimento 
AFRMM Norte & 

Nordeste
Incentivo à Marinha 

Mercante

Empréstimo a 
estaleiros para 

financiamento da 
produção de 
embarcações

• 100% do AFRMM gerado na
importação e cabotagem por

embarcações de registro estrangeiro

• 8% do AFRMM gerado na
importação por embarcações de 

registro brasileiro

Amortização dos financiamentos com 
recursos do FMM

Encargos remuneratórios = 0,1% a.a. + 
TJLP ou Variação Cambial

20% DRU
3% FNCT

1,5% FDEPM
0,4% F. Naval
0,1% Outros

Aplicação depósitos, Multas e 
Restituições

75%

25%



ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE 

AFRMM

Adicional incidente sobre o frete, cobrado pelas empresas brasileiras e 
estrangeiras de navegação.

Alíquotas:

• Longo Curso - 25% na importação 

• Cabotagem - 10% no porto de destino

• Navegação Interior - 40% no porto de destino apenas granéis líquidos, 
transportadas no âmbito das regiões Norte e Nordeste

Marinha Mercante Brasileira



Destinação AFRMM – Longo Curso

25% do Frete de 
Importação

Bandeira Brasileira Bandeira Estrangeira

Casco nú REB ou 
substituto construção 

?

FMM
100%

N

REB Não REB

Conta
Vinculada

83%

Conta
Especial

9%

FMM

8%

Conta
Vinculada

50%

Conta
Especial

9%

FMM

41%

S



Destinação AFRMM – Cabotagem SUL/SUDESTE 

10% do Frete no 
Porto de Destino

Bandeira Brasileira Bandeira Estrangeira

Casco nú REB ou 
substituto construção 

?

FMM
100%

N

Conta
Vinculada

100%

FMM

0%

S



Incidência
Navios de Bandeira Brasileira - CABOTAGEM

Consignatário 
da Carga

EBNFMM

AFRMM
• 10% na navegação de cabotagem;

• 40% na navegação fluvial e lacustre, 
quando do transporte de granéis líquidos nas 
regiões Norte e Nordeste.

Recolhimento

Lei 10.893 – 13 de Julho de 2004

Conta 
Vinculada

Destinação dos Recursos:
• Construção de embarcações, para uso próprio, em
estaleiro brasileiro;
• Docagem ou reparo de embarcação própria em
estaleiro brasileiro;
• Amortização de financiamento concedido com 
recursos do FMM.



Não Incidência com Ressarcimento
Navios de Bandeira Brasileira - CABOTAGEM

Consignatário 
da Carga EBNFMM

Concedeu o benefício da não-incidência do 
AFRMM para as regiões Norte e Nordeste do 

País, mas não teria alcançado o efeito 
desejado se as EBN não conseguissem repor 
a perda de receita do AFRMM decorrente do 

benefício concedido.

Lei 9.432 – 08 de janeiro de 1997

Conta 
Vinculada

Destinação dos Recursos:
• Construção de embarcações, para uso próprio, em
estaleiro brasileiro;
• Docagem ou reparo de embarcação própria em
estaleiro brasileiro;
• Amortização de financiamento concedido com 
recursos do FMM.

Não Incidência

Ressarcimento
• 10% cabotagem
• 40% fluvial e lacustre 
(granéis liquidos N e NE)

Desonerado
do 

recolhimento
nos últimos

19 anos



Isenção sem Ressarcimento
Navios de Bandeira Brasileira - CABOTAGEM

Consignatário 
da Carga EBNFMM

Isenção do AFRMM na Cabotagem em todos
os fluxos sem ressarcimento.  Conta 

Vinculada

Isenção

Ressarcimento
• 10% cabotagem
• 40% fluvial e lacustre 
(granéis liquidos N e NE)

Desonerado
do 

recolhimento

Aumento do frete para manter investimentos
• Construção de embarcações, para uso próprio, em
estaleiro brasileiro ou estrangeiro;
• Docagem ou reparo de embarcação própria em
estaleiro brasileiro ou estrangeiro;
• Amortização de financiamento concedido com 
recursos do FMM ou qualquer outra fonte.



Extinção do AFRMM
Navios de Bandeira Brasileira - CABOTAGEM 

Consignatário 
da Carga EBNFMM

Propõe extinguir o AFRMM para as cargas de 
cabotagem, fluviais e lacustres sem 

qualquer previsão de compensação para as 
EBN pela perda de receita. 

A extinção refletiria no valor do frete.

PLS nº 421 / 2014 

Aumento do frete para manter investimentos
• Construção de embarcações, para uso próprio, em
estaleiro brasileiro ou estrangeiro;
• Docagem ou reparo de embarcação própria em
estaleiro brasileiro ou estrangeiro;
• Amortização de financiamento concedido com 
recursos do FMM ou qualquer outra fonte.

Extinção

Conta 
Vinculada

Desonerado
do 

recolhimento



18,29%

13,75%17,28%

50,68%

Porto de Porto de Destino Total p/

Embarque N NE SE S Origem

N 15,36% 30,95% 3,29% 0,80% 50,39%

NE 3,09% 1,28% 11,60% 1,60% 17,57%

SE 3,26% 6,89% 4,63% 6,18% 20,96%

S 1,60% 6,54% 2,44% 0,50% 11,08%

Total p/ 
Destino

23,31% 45,66% 21,95% 9,08% 100,00%

Fonte: Estatísticas da ANTAQ – Ano 2015

Dados excluem o transporte de Granéis Líquidos (Petróleo) que gozam de 
isenção do AFRMM

Movimentação de Cargas na Cabotagem

Tabela de Origem e Destino (%)
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