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Aparalisação dos caminhoneiros ocorrida em maio de 2018 teve grandes 
consequências sobre a economia brasileira. Segundo o Banco Central, a 

atividade econômica apresentou queda de 0,99% no segundo trimestre de 2018 (4% 
anualizado) em decorrência principalmente desse movimento. Dentre as medidas 
tomadas pelo Governo Federal como contrapartida às exigências do setor 
rodoviário, destacamos a criação de uma tabela mínima de frete pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que estabelece um preço mínimo a ser 
praticado para o frete considerando-se o tipo de carga e distância percorrida, dentre 
outros fatores. 

Em nossa perspectiva, complementada por entrevistas com especialistas do setor 
de transporte, transportadoras, grandes empresas industriais e órgãos regulatórios, 
a implantação da tabela não é a medida ideal, por uma série de razões:

 • Não corrige uma das principais causas dos baixos valores do frete atualmente: a 
sobreoferta de ativos de transporte;

 • Não muda outro fator determinante da crise: a informalidade do setor, que leva a 
práticas inadequadas – tais como direção em número de horas superior ao 
permitido ou carga acima do regulamentar –, e geram distorções na precificação 
do serviço;

 • Força uma absorção artificial de custos pelos usuários como um todo; 

 • Na prática, há grande complexidade na criação de uma tabela de preços que 
contemple todas as situações de negócios.

As implicações da tabela de frete podem ser nocivas para os negócios no país, uma 
vez que resultam em aumento de preços para o restante da cadeia de produtos/con-
sumidores, gerando uma tendência de queda de competitividade dos setores produ-
tivos. Ademais, a manutenção da tabela estimula o processo de verticalização dos 
players, movimento que já começa a ocorrer em empresas do setor agroindustrial. 
Tal movimento, juntamente com a dificuldade de acesso a cargas que o caminhon-
eiro autônomo precisa enfrentar, pode apresentar um efeito reverso para essa cate-
goria: isto é, o caminhoneiro autônomo até poderá contar com uma remuneração 
maior para cada frete com a tabela mínima, porém o nível de ociosidade será man-
tido ou mesmo aumentará. Dessa forma, o principal fator – o excesso de oferta – 
não será solucionado.
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Contexto do Transporte Rodoviário
CARGAS TRANSPORTADAS E FROTA BRASILEIRA
Para executar o transporte de cargas, o Brasil possui hoje 495 mil motoristas 
autônomos registrados e cerca de 148 mil empresas transportadoras. Dos motoristas 
autônomos, cerca de 70% não possuem ativos e dependem de terceiros para 
trabalhar, como mostra a figura 1.

As transportadoras, sobretudo as grandes, podem valer-se de 3 modelos de 
transporte:

 • Frota própria: transportadora utiliza frota de sua propriedade e motoristas 
contratados para transportar carga dos clientes;

 • Frota agregada: transportadora subcontrata motorista com cavalo mecânico para 
realizar o transporte por tempo variado (em geral, períodos mais longos). O 
semirreboque utilizado nesse caso é o de propriedade da transportadora;

 • Caminhoneiro autônomo: transportadora subcontrata motorista com caminhão e 
semirreboque para realização do transporte. Em geral, a contratação é para cargas 
spot, isto é, cargas únicas, e não para um período de serviço.

Em geral, considerando a demanda a ser suprida, as transportadoras utilizam 
primeiramente a frota própria, em seguida os caminhoneiros agregados e, por fim, 
os autônomos. Estes últimos, por sua vez, têm dificuldade de acesso a demanda e 
dependem, portanto, das grandes transportadoras para conseguirem fretes para 
transporte. Ou seja, a variação de demanda atrelada à sazonalidade é absorvida 
principalmente pelos caminhoneiros autônomos, que são uma forma de buffer do 
sistema.

Origens da Crise
SOBREOFERTA DE ATIVOS DE TRANSPORTE
O movimento dos caminhoneiros e empresas de transporte rodoviário protestou 
contra o encarecimento e a instabilidade de preços do diesel. Contudo, as origens 

Fonte: Anuário CNT do Transporte 2017; ANTT

Figura 1 | Características dos ofertantes de frete
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da crise provêm da incapacidade do preço do frete refletir de forma adequada os 
custos de operação e capital, pois há excesso de oferta de caminhões no Brasil.

De fato, de 2008 a 2014 o governo brasileiro praticou uma política de incentivo à 
renovação da frota de caminhões por meio de crédito subsidiado do FINAME, uma linha 
de financiamento do BNDES, oferecendo financiamentos a taxas baixíssimas para a 
compra de caminhões. Dessa forma, entre 2008 e 2011 (ano de pico de vendas), houve um 
aumento de 41% na venda de caminhões, sendo que de 2011 a 2014, mais de 70% dos 
caminhões foram financiados pelo FINAME, conforme pode ser verificado no gráfico 1.

Graças a esses incentivos de financiamento, a frota circulante de caminhões cresceu a 
uma taxa de mais de 6% a.a. entre 2008 e 2014, enquanto o crescimento médio do PIB 
nesse mesmo período foi próximo a 2,6%, conforme pode ser visto no gráfico 2. Para 
agravar a situação, com a recessão brasileira a partir de 2015, a demanda por transporte 
reduziu-se drasticamente entre 2015 e 2016 com a queda acumulada do PIB de mais de 
7%. Como consequência dessa sobrecapacidade existente no mercado, os fretes caíram.

Fonte: ANFAVEA, BNDES.

grÁFico 1 | Número de veículos vendidos (em milhares) por tipo de pagamento

Fonte: IBRE – Instituto Brasileiro de Economia; ANFAVEA. Análise BCG.

grÁFico 2 | Histórico de frota circulante vs. crescimento do PIB

 IBRE – Instituto Brasileiro de Economia; ANFAVEA. Análise BCG.
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A partir de 2016 com a nova política de preços da Petrobras, os combustíveis 
passaram a ser reajustados de acordo com o preço internacional do petróleo. 

Agravando o quadro, entre 2017 e maio de 2018, o preço do barril Brent de petróleo 
aumentou mais de 30% enquanto o real sofreu uma desvalorização de mais de 15% 
frente ao dólar, atrelada a instabilidades do mercado brasileiro e fortalecimento da 
economia norte-americana. 

A consequência desses dois fatores foi o aumento de mais de 70% do valor do petróleo 
cotado em real entre maio de 2017 e maio de 2018, como pode ser visto no gráfico 4.

Nova política de preços dos combustíveis
Até antes de 2016, os preços de combustíveis estavam descolados da variação 
internacional do preço de petróleo, sendo a Petrobras utilizada pelo governo para 
controlar a inflação, como pode ser observado no gráfico 3.

Fonte: ANP; Petrobras

grÁFico 3 | Preço da gasolina (R$/litro) pela paridade de importação e no mercado interno

Fonte: ANP, Investing.com, IBRE/FGV

GrÁFico 4 | Preço do petróleo indexado
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Distorções de custo do frete
Na prática, existe uma distorção grande no preço do frete atual. Analisando-se a 
composição do custo do “frete teórico” para os caminhoneiros em uma rota entre 
Rondonópolis (MT) e o porto de Santos (SP) para cargas agrícolas, somando-se os 
diferentes componentes de custos, o frete teórico deveria corresponder a R$157/ton, 
enquanto na prática é de aproximadamente R$126/ton, conforme pode ser visto no 
gráfico 5. Ou seja, o frete mal paga os custos variáveis, enquanto muito 
provavelmente seu preço não cobre os seguros, a depreciação dos ativos, e muito 
menos oferece um retorno sobre o investimento realizado.

Essa diferença entre o frete teórico e o praticado evidencia a alta competição no setor 
e as baixas margens que o caminhoneiro obtém, e deixa claro como ele é sensível ao 
aumento nos preços dos combustíveis. Afinal, um aumento deste componente pode 
fazer a margem variável do caminhoneiro se tornar inclusive negativa.

Por fim, o contexto de aumento de custo de combustíveis, sobreoferta de caminhões 
e o fato de os autônomos serem o buffer do sistema formaram a tempestade 
perfeita, que eventualmente levou à paralisação dos caminhoneiros em maio. 

A solução adotada pelo governo: A tabela de frete

OS PRINCÍPIOS 
O acordo com os caminhoneiros para o fim da paralisação prevê as seguintes medidas:

1. Política de redução do preço do diesel: redução de R$0,46 por 60 dias; 

2. Fim da cobrança do pedágio pelo eixo suspenso dos caminhões em todo o país 
(o que já era isento nas rodovias federais);

Fonte: IMEA, SINE, RFB, IME, entrevistas de mercado
1Considerando operação de 50% ao longo do ano. 2. Considerando preço de frete da rota em Fev/2018 (SIFRECA) e margem para o caminhoneiro 
independente. 3.Considerando cavalo-mecânico e semirreboque de 28t de capacidade depreciado em 10 anos, com valor residual de 50%. 4. 
Assumindo 10% a.a.

grÁFico 5 | Simulação de custo do frete para motorista autônomo
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3. Reserva de 30% dos fretes da CONAB para caminhoneiros autônomos;

4. Criação da tabela de preços mínimos para o frete pela ANTT para todo o 
território brasileiro;

5. Obrigatoriedade da consideração do dobro da distância, caso não haja frete de 
retorno para o caminhoneiro.

Olhando especificamente para a tabela de frete da ANTT, os fatores atualmente 
considerados são a distância viajada em km, a categoria dos bens transportados 
(granel sólido, frigorífico, carga perigosa etc.) e o número de eixos do caminhão. São 
utilizados para o cálculo os custos fixos e variáveis de transporte de um caminhão 
em sua capacidade máxima. 

Comparando-se alguns casos da tabela com valores executados no mercado, 
mensurados pelo Sistema de Informações de Fretes (SIFRECA – plataforma que 
mapeia os valores de fretes para diferentes itinerários no país), há exemplos em 
que a tabela de frete se aproxima dos valores atualmente praticados, enquanto 
outros em que o valor determinado pela tabela é muito superior ao praticado na 
realidade. Alguns exemplos podem ser vistos no gráfico 6.

OS DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA TABELA
Na prática, a tabela é ineficaz e apresenta uma série de desafios para sua 
implantação. É muito difícil estabelecer uma tabela objetiva que considere de 
maneira justa e adequada todas as peculiaridades que afetam o preço, tais como: 
consideração do frete de retorno, condições das estradas, tempo de carregamento/
descarregamento, produtividade, diferenciação por qualidade/idade do ativo 
(caminhão) etc. Além disso, a tabela pode ser considerada fator de limitação de 
concorrência pelo CADE.

Fonte: SIFRECA, ANTT, ESALQ-LOG

GrÁFico 6 | Simulação de preços de transporte de soja
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Por outro lado, a tabela tem um impacto muito relevante no equilíbrio 
microeconômico do mercado de frete. Os preços que vinham sendo praticados no 
mercado sub-remuneravam os transportadores, o que no médio prazo tenderia a 
forçar uma redução da frota e dos prestadores de serviços. Contudo, se a tabela de 
frete mínimo for estabelecida em níveis que extrapolem a correta remuneração dos 
transportadores, é possível que provoque mudanças na estrutura de fornecimento 
do serviço, como maior verticalização das cadeias ou eventual surgimento de filas 
para prestação de serviço, dentre outras distorções.

Em resumo, acreditamos que a tabela apresenta uma complexidade grande de 
implementação, causa distorções no modelo competitivo existente e não resolve a 
causa raiz do problema, de atual excesso de capacidade de transporte rodoviário, 
representando, no final das contas, mais um elemento de complexidade na já 
ineficiente cadeia logística do país.

Implicações da tabela de frete para o setor privado
Ainda existe muita incerteza sobre a futura aplicação real da medida. Dependendo 
do resultado das próximas eleições para a Presidência da República, a tabela pode 
ser eliminada ou a sua aplicação fortalecida. Se houver uma decisão no sentido de 
obrigar a aplicação da tabela de frete, antecipamos implicações relevantes para a 
cadeia de transporte:

 • Implicações para os grandes “embarcadores” (empresas que têm sua carga 
transportada): o impacto da tabela de frete é muito significativo para a indústria 
brasileira. Somente para um player do setor que entrevistamos o valor do frete 
pode aumentar os custos em mais de R$500 milhões. Neste contexto, a 
verticalização das atividades de transporte se tornará mais atrativa. Tal cenário 
claramente demanda cuidados e envolve riscos, dado que implica na entrada 
desses players em um segmento historicamente caracterizado por alta 
informalidade e baixos retornos. Algumas empresas do setor agroindustrial, um 
dos ramos mais impactados pela tabela, já anunciaram a compra de caminhões 
e a internalização parcial das atividades logísticas;

 • Implicações para as grandes transportadoras/operadoras logísticas: aumentar a 
frota própria para capturar o aumento de preço tende a se tornar um 
movimento mais atrativo. As grandes transportadoras, as quais possuem melhor 
acesso à demanda e melhores condições de compra e revenda de ativos, devem 
absorver as rotas e demandas que apresentam maior margem;

 • Implicações para os transportadores autônomos: o aumento de frota própria dos 
“embarcadores” e das grandes transportadoras impactará a demanda para as 
pequenas transportadoras e os autônomos. Com maior dificuldade de acesso à 
demanda se comparado com as grandes transportadoras, há uma tendência de 
maior ociosidade dos ativos num setor que já se apresenta com 
sobrecapacidade. Ou seja, quem deveria, a priori, ser beneficiado pela tabela 
pode no final das contas ser prejudicado;
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 • Implicações para os fabricantes de caminhões: a princípio há uma tendência de 
aumento de vendas de caminhões dada a maior demanda provinda de empresas 
verticalizando suas operações e transportadoras incrementando suas respectivas 
frotas próprias;

 • Implicações para o sistema como um todo: com a aplicação da tabela há uma 
tendência de queda de competitividade dos setores produtivos e um aumento 
de preços para o restante da cadeia de produtos/consumidores. Para setores com 
forte dependência das exportações (como o setor agroindustrial) o impacto pode 
atingir valores muito acima do simples aumento do frete.
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