




Com o objetivo de divulgar informações importantes sobre 
o transporte rodoviário de cargas brasileiro, o Anuário 
NTC&Logística é uma ferramenta de gestão e um instrumento 
de pesquisa já consolidado e reconhecido pelo mercado.

A pedido do presidente da NTC, José Hélio Fernandes, esta 
publicação ganhou novos ares e se voltou por completo para a 
área técnica, para reflexões que, de fato, ajudem as empresas a 
se fortalecer e a tomar decisões mais assertivas e embasadas. 

Nesse sentido, o que você, leitor, vai encontrar nas próximas 
páginas, são conteúdos desenvolvidos pelos assessores da NTC 
e por colaboradores altamente capacitados e alinhados com 
o mercado. Um instrumento de pesquisa para ser consultado 
em diversos momentos, em diversas áreas. Uma ferramenta de 
gestão que pode fazer a diferença na atuação de sua empresa.

Os temas mais relevantes que permeiam a rotina do 
transportador de carga, você encontra aqui com análises, 
reflexões e dados técnicos. Reforma trabalhista, roubo de 
cargas, situação do TRIC, composição de custos e tarifas, são 
apenas alguns dos assuntos abordados com profundidade 
nesta publicação.

Em situações de crise ou no dia a dia, a NTC está sempre 
em busca de soluções e de melhorias para as empresas do 
TRC. E as reflexões a seguir são uma pequena amostra desse 
comprometimento e da competência do corpo técnico da 
entidade.

Venha conferir e se surpreender. 

Boa leitura!
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ENTRE
V ISTA

JOSÉ HÉLIO FERNANDES 
Mudança de foco do Anuário 

Para José Hélio Fernandes, presidente da NTC, representar um setor 
que transporta grande parte da riqueza do Brasil é uma enorme 
responsabilidade. Implica atender as expectativas do empresariado, 
buscar respostas para diversos questionamentos e direcionar a atuação 
de todo o setor.

Para muito além das questões políticas e institucionais das quais a 
entidade se desincumbe com consagrada eficiência, esse papel só se 
completa se a entidade puder ser o grande instrumento das empresas 
para o constante aperfeiçoamento de seus processos de gestão. E, na 
prática, são esses processos que, uma vez bem azeitados, possibilitam ao 
empresário adotar a melhor atitude em relação às variáveis e mutações 
do mercado. Ou, sintetizando: o sucesso, segundo prega o presidente da 
NTC desde o primeiro dia do seu primeiro mandato, pode ser resumido 
em duas palavras, atitude e gestão.

A NTC&Logística é 
conhecida e reconhecida 
por todos como entidade 
representativa das 
empresas de transporte 
rodoviário de cargas.  
Mas o que de fato significa 
representar um setor? 
Como isso acontece na 
prática? E o que o lema 
“atitude e gestão” tem a 
ver com tudo isso.



Mas só é possível desempenhar esse 
papel quem está muito bem embasado 
tecnicamente. O dado técnico é fundamental 
para sustentar qualquer discussão, estratégia 
ou reivindicação. E nesse ponto a NTC está 
muito bem respaldada.

Na entrevista a seguir, José Hélio Fernandes 
fala de tudo isso e como, a partir de agora, o 
Anuário NTC&Logística passa a incorporar de 
vez esse viés técnico da associação.

Este ano, o anuário trará um conteúdo 
mais técnico. Por que essa mudança de 
direcionamento?

A área técnica da NTC é uma das prioritárias, 
porque são profissionais muito experientes 
trabalhando com pesquisas, informações de 
mercado e dados importantes do setor. 

No final de 2016 eu disse, com relação aos 
meus próximos três anos, que seria (o período 
de) 2017 a 2019, que faria todos os esforços 
para reforçar ainda mais o caráter técnico da 
NTC, como se fosse mesmo uma consultoria, 
capaz de oferecer aquilo que o setor precisa 
para desenvolver permanentemente a 
sua gestão. O mundo vive de uma forma 
dinâmica, as coisas mudam muito. Nós – aqui 
no Brasil, em particular – temos vivido uma 
crise sem precedentes e, neste momento, 
o dado técnico – aquilo que pode contribuir 
para que o empresário avalie caminhos a 
seguir com segurança, tomando atitudes 
que sejam baseadas em informações sólidas 
– é fundamental. Esta é uma das grandes 
colaborações que a NTC pode dar a seu 
associado e, eu diria até, ao empresariado de 
forma geral. Porque a NTC, por ter abrangência 
nacional, não atende apenas o anseio do seu 
associado. Tudo o que faz, repercute Brasil 
afora. 

É tudo isso que este anuário vai buscar refletir 
daqui para frente. Não é exatamente uma 
revista anual. É como eu digo: ferramenta de 
gestão.

Qual a importância da área técnica da NTC 
para o setor? Quais são, e como trabalham 
pelo setor e associados?

Todas as áreas técnicas da NTC são 
importantes. DECOPE, Jurídico, Internacional, 
Segurança, Assessoria Parlamentar. Nosso 

corpo técnico é muito experiente e a gente tem vivido discussões de 
temas da maior importância para o setor, haja vista o Marco Regulatório, 
o projeto das cotas nas empresas, a questão das concessões. Nós 
precisamos acompanhar sempre de perto, com uma assessoria que 
tenha condições de dar sustentação às discussões que nós levantamos, 
inclusive no campo político. Avaliando, ponderando onde aquilo pode ser 
prejudicial, onde aquilo é viável, para que a gente possa atuar com mais 
segurança. Porque depois de uma lei sancionada, não há mais o que 
discutir. Você tem que trabalhar muito antes. E isso não para.

Um bom exemplo disso é a Reforma Trabalhista. Na reunião intersindical 
de agosto de 2016 realizada em Bento Gonçalves, os empresários e 
lideranças presentes discutiram esse assunto profundamente. Dessas 
discussões, foi aprovado um rol de sugestões que foram encaminhadas 
para análise dos parlamentares. Para nossa satisfação, menos de um ano 
depois, antes da outra reunião que seria realizada no Rio de Janeiro, 
pudemos ver a maioria daquelas sugestões incorporadas ao texto da lei 
que foi promulgada (Lei n0 13.467). 

Outro exemplo é a área de segurança. Com base em levantamentos técnicos 
e na situação em que se encontram as empresas, estamos procurando 
constantemente sensibilizar as autoridades para que a legislação crie 
mais dificuldades para quem atua no roubo e mais facilidades para quem 
o combate. No âmbito dos estados, somamos os nossos esforços aos 
dos sindicatos e federações do setor para a promulgação de leis que 
possibilitem a cassação das inscrições do ICMS – aliás, devo dizer, com 
bastante sucesso; na esfera federal, estamos trabalhando juntos com o 
Congresso Nacional para que haja uma lei que possa permitir a cassação 
do CNPJ e até mesmo o CPF do receptador. Nessa frente, consideramos 
uma grande vitória a criação do Comitê Gestor (da Política Nacional 
de Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas) porque facilitará 
a integração dos órgãos diretamente envolvidos nesse assunto. É um 
trabalho extenso que acontece no dia a dia. As bandeiras vão surgindo e 
nós vamos atuando para encaminhá-las da melhor forma possível.

O CONET (Conselho Nacional de Estudos em Transporte, Tarifas e Mercado) 
também é respaldado por estudos técnicos importantes.  A cada seis 
meses, faz uma pesquisa em que, além de identificar o comportamento e 
as expectativas quanto ao mercado, consegue aferir o nível de defasagem 
entre o custo do frete apurado no mercado e o valor efetivamente 
praticado.  Os números apresentados são de abrangência nacional, 
regional e estadual. A NTC acompanha esse assunto fazendo sempre uma 
sintonia muito fina, sempre no sentido de orientar o empresariado como 
um todo quanto ao perfil tarifário.

O setor enxerga a NTC como uma consultoria? Como isso acontece 
no dia a dia?

A todos os que nos procuram com alguma dúvida, nós procuramos dar uma 
resposta. E somos muito procurados, por assuntos muito diversificados.

Se observarmos nosso departamento jurídico mais de perto, 
vamos encontrar muitas consultas de natureza trabalhista sobre 
responsabilidade civil, seguros e muitos outros tipos de problemas. Para 
o assunto de roubo de carga, nós temos uma ótima assessoria do Coronel 
(Paulo Roberto) Souza que trabalha sob a orientação do Roberto Mira; 
juntos, fazem um trabalho muito grande e focado. 
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Outra área que demanda bastante é a 
Internacional que a Sônia (Rotondo), sob 
direção do Ademir (Pozzani), acompanha de 
perto por meio da COMTRIN (Comissão de 
Transporte Internacional). Todas as discussões 
sob transporte no Mercosul, principalmente, 
recebem muita atenção de modo a se poder 
orientar as empresas que atuam nessa área. 

Isso tudo fica à disposição do associado, que 
pode se informar ainda mais participando das 
reuniões das câmaras técnicas e comissões 
mantidas pela entidade.

O campo de atuação da NTC é enorme. Ela 
realmente é demandada sob todos os aspectos. 
Isto nos impõe uma responsabilidade muito 
grande.  A NTC sempre procura dar resposta, 
(dar) soluções.  

Esta visão mais ampla faz com que tenhamos, 
além de uma equipe própria altamente 
qualificada, acesso a outros técnicos 
reconhecidamente competentes, como os que 
foram convidados para colaborar com o nosso 
anuário que muitas vezes executam trabalhos 
pontuais para a entidade, o que vale dizer, 
para o nosso setor. 

Nos últimos meses, a NTC defendeu 
algumas bandeiras importantes do setor, 
como é o caso da Reforma Trabalhista, 
Reoneração da Folha de Pagamento e 
Marco Regulatório. O que foi feito em 
relação a esses temas?

A Reforma Trabalhista foi sancionada pelo 
presidente Michel Temer e iniciou uma nova 
fase na história brasileira, em que prevalece 
o bom senso e os interesses de todas as 
partes envolvidas. Podemos considerar esta 
uma vitória de toda a sociedade que assistirá 
à retomada da economia, com geração de 
empregos e novas oportunidades em diversos 
setores produtivos. Pelo menos é o que todos 
esperam. A NTC, como já foi dito, participou 
ativamente das discussões sobre a reforma e 
deu sua contribuição durante todo o processo. 

O mesmo aconteceu com a MP da Reoneração 
da Folha de Pagamento, que foi revogada após 
muitos debates e discussões no Congresso 
Nacional, sempre com a colaboração da NTC, 
representando o setor de transporte rodoviário 
de carga. 

Já o relatório do Marco Regulatório foi 
apresentado no final de julho e trouxe muitas 
dúvidas e embates. Tivemos pouco tempo para 
trabalhar em cima do texto, que era extenso 
e complexo, mas mesmo assim o trabalho foi 
feito com muito empenho. 

Após um ano bastante complicado (2016), 
como o setor vem se movimentando para 
reagir às crises política e econômica?

Em 2017, passamos por uma crise sem 
precedentes no setor de transporte. 
Principalmente porque muitas empresas 
investiram pesado nos anos que antecederam 
a ela, pois acreditavam no Brasil e hoje estão 
em situação complicada. Mas ainda assim 
esperamos sempre pelo melhor. 

O setor enfrenta a crise trabalhando muito, 
eu diria, reinventando-se dia a dia; buscando 
driblar os problemas com criatividade, 
ajustando suas empresas e lutando 
incansavelmente por obter mecanismos de 
recuperação.

Qual é a expetativa do setor para os 
próximos anos?

As eleições de 2018 são cruciais para o 
Brasil. Eu acho que temos que fazer uma 
reflexão profunda sobre isso. Porque nós 
estamos envolvidos no cotidiano das nossas 
empresas, com as nossas entidades, com as 
nossas famílias e estamos sempre sendo 
bombardeados com notícias, nem sempre 
boas. Mas, nisso tudo, a gente não pode 
acabar esquecendo das eleições gerais que 
temos pela frente. Nós temos que refletir 
muito sobre isso. Uma eleição complicada 
dentro de um quadro complicado e se a gente 
cometer um erro numa avaliação dessas, mais 
quatro anos errados a gente não suporta. Seria 
muito ruim.

Os brasileiros têm que estar atentos e buscar 
informações, para que possam tomar uma 
decisão com consciência. Temos que assumir 
a responsabilidade, somos parte do problema 
e temos que ajudar a resolver. Não existe o 
termo “eu não me envolvo, porque não gosto 
de política”. Isso não cabe nesse momento. 
Não se trata de gostar ou deixar de gostar. E 
sim de enfrentar o problema. É hora de nós nos 
posicionarmos. É difícil, porque nós estamos 



aqui hoje tentando resolver os problemas de amanhã. Mas, e daqui a 
doze meses? O quadro é preocupante. Temos que pensar nisso. 

Este ano, a COMJOVEM completa 10 anos de atuação. Qual é a 
importância disso para o TRC?

Eu me lembro de que, lá atrás, nós falávamos que a COMJOVEM era o 
futuro, era nossa aposta. Nossa esperança. Isso é um assunto superado, 
porque a COMJOVEM hoje é uma realidade. Isso me deixa muito feliz. Não 
é mais uma promessa e sim uma realidade. 

Os membros da COMJOVEM hoje são protagonistas dentro das empresas, 
das entidades em que estão baseados e dentro da própria NTC. Vem 
acompanhando, participando de todos os momentos, reuniões de 
diretoria da NTC, reuniões de conselho, discussões políticas. Eu quero a 
COMJOVEM participando mesmo, o nosso segmento todo quer e precisa 
disso.

Quero vê-los cada vez mais inseridos nos assuntos mais relevantes, para 
que possam, de fato, assumir, cumprir seu papel de renovar, oxigenar, 
trazer ideias novas. Isto é muito bom. O mundo vive um momento em 
que só se fala em tecnologia. O jovem é muito mais aderente a isso, até 
porque vive essa realidade dentro da universidade, nos cursos que fazem. 
Além de tudo faz uso de uma palavrinha mágica: comprometimento! Sem 
isso nada se consegue e eles sabem disso,

Eu, que falo tanto em atitude e gestão, acho que o jovem tem tudo a 
ver com isso. Ele é mais inquieto, mais corajoso, impetuoso, sem ser 
irresponsável. Esse pessoal está amadurecendo muito rápido.

Eu fico muito feliz em ver o sucesso da COMJOVEM. A Ana (Carolina 
Jarrouge) está fazendo um trabalho brilhante, extremamente 
comprometida, responsável. Ela consegue conduzir com leveza; um 
trabalho muito bom. 

Esses últimos 10 anos elevaram a COMJOVEM a um novo patamar. No 
passado, muitos pensavam que era só festa. E hoje todo mundo está 
vendo que não é nada disso. São compromissados, têm metas, deveres, 
tarefas. E seus integrantes assumindo cada vez mais cargos nas entidades 
e atuando nas empresas

Por tudo isso, esse aniversário de 10 anos será muito bem comemorado. 

Qual a sua expectativa para o futuro da COMJOVEM?

Em 10 anos, os jovens de hoje não serão mais tão jovens. Eles já deverão 
ter criado mais núcleos e atraído novos integrantes. Não tenho dúvidas 
de que a COMJOVEM atual estará motivada para acolher essa nova 
geração. E mais preparada do que nós estávamos quando veio essa 
nova COMJOVEM dos anos 2000, porque era novidade. Todos nós fomos 
aprendendo, uma troca de experiência, de aprendizado.

Tenho certeza de que essa turma de hoje daqui 10 anos estará à frente 
das entidades, das empresas. Isto serve para fortalecer cada vez mais e 
fazer com que o setor se modernize. O mundo está mudando e o setor 
tem que acompanhar isso. E quem vai fazer essa transição, e muito bem, 
é a COMJOVEM. 

NR – Entrevista concedida em setembro de 2017
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Conhecida e reconhecida por sua 
força no transporte de cargas, 
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(11)2632.1500
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(11) 99372.6450 / (11)2632.1500
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(11) 2632.1540

SÔNIA ROTONDO
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(61) 99197.8857/ (61)3322.3133
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“A Versatilidade da Logística em 
situações de Mercados Inconstantes”

I. CENÁRIOS DE CRISES
No contexto da história brasileira inserido 
no ambiente político da América Latina, 
seguramente o cenário das crises teve início 
com a chamada “revolução de 1964”, quando 
os tentáculos do comunismo tomaram 
conta das nossas lideranças. Passados cinco 
décadas e mais de doze diferentes situações 
de democracia e economia, temos hoje o 
pior dos cenários, no qual ainda resiste o 
“extremismo vermelho” na figura de um ex-
presidente do estilo caldilho ditatorial em 
contraposição ao equilíbrio da democracia. 
É isso: o pano de fundo que vou me referir 
para desenvolver o tema: Os trinta anos da 
Logística como conceito de integração de 
processos e modelos de gestão e as diferente 
formas de crises.

II. CONCEITOS E CONSEQUENCIAS DE CRISES
CRISE ECONÔMICA: Quando a economia do 
país apresenta indicadores negativos, altos 
níveis de desemprego e aumento da pobreza;

CRISE POLÍTICA: É a situação de conflito que 
ameaça a estabilidade e continuidade de um 
governo;

CRISE MORAL: Quando os governantes, 
legisladores e julgadores rasgam a 
Constituição e se juntam aos megaempresários 
para roubar, mentir e ignorar a nação e seu 
povo. 

O impacto com consequência das crises 
leva em conta duas variáveis: TEMPO e 
INTENSIDADE, como ilustrado a seguir:

por José Geraldo Vantine

Logística EM TEMPOS DE CRISE

III. FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL DA LOGÍSTICA
Entendo necessário este esclarecimento, pois, atuando na área já há 
longo tempo, tenho sido protagonista desde o nascimento teórico nas 
academias americanas e europeias e ultimamente assistindo a uma forte 
degradação dessa importante ciência da engenharia e da administração. 
Logística pressupõe a fusão acadêmica dessas duas áreas. Então:

“Logística é o processo de planejamento, operação e controle dos fluxos 
físicos, movimentação, transporte e armazenagem de matérias primas, 
insumos e produtos acabados, bem como, das informações a elas 
relativas, desde os pontos de origem até os pontos de consumo, com 
objetivo de atender os requerimentos dos clientes”. (Lambert, Stock, 
Vantine).

De forma simplificada e mais adequada a este artigo, e analisando as 
diferentes formas de crises, recorro a um “binômio” que usamos muito 
na década de 1980: “tempo e espaço”, o que remete a um conceito que 
ficou conhecido como “Pipeline Logistics System” (Christopher) que 
compara:

•	 Fluxo	de	água	na	instalação	de	um	prédio	com	o	

•	 Fluxo	de	matérias	em	uma	organização

“A” – Fluxo contínuo com registros de controle, transportes diretos e 
reservatórios de equilíbrio entre fornecimento e consumo;

“B” – Fluxo descontínuo com gestão descentralizada, estoques não 
sincronizados e transporte por caminhão.

Na comparação, “A” é o fluxo do líquido é transportado via “pipeline” 
de forma contínua, mas na situação “B”, onde está a “Logística 
Empresarial”, os seguintes elementos sofrem impactos causados pelas 
diferentes crises:
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•	 GESTÃO	DOS	ESTOQUES	DE	MATERIA	PRIMA

•	 GESTÃO	 DOS	 ESTOQUES	 DE	 PRODUTOS	
ACABADOS

•	 PLANEJAMENTO	 E	 BALANCEAMENTO	 DA	
PRODUÇÃO

•	 PLANEJAMENTO	 E	 ABASTECIMENTO	 -	
ATACADO/VAREJO/CONSUMIDOR

•	 TRANSPORTE	PRIMÁRIO	–	SUPRIMENTOS

•	 TRANSPORTE	SECUNDÁRIO	–	DISTRIBUIÇÃO

•	 TRANSPORTE	 TERCIÁRIO	 –	 CAPILARIZAÇÃO	
(Last Mile)

IV. CRISE E A CADEIA DE VALOR
Muitas pessoas confundem o conceito 
de “Cadeia de Valor” (criada por Michael 
Porter em 1985) com “Gestão da Cadeia de 
Suprimentos = “Supply Chain Management” 
(1989 – Bernard La Londe / Martha Cooper), 
e para este artigo vamos identificar como se 
comporta a Logística, sem custo e sem pontos 
de ruptura em cada etapa da “Cadeia” (que 
na linguagem da Economia também é tratada 
como “Cadeia Produtiva”).

•	 Da	 extração	 até	 a	 industrialização,	
praticamente sobressai o custo de 
transporte (origens: mineral, vegetal, 
animal);

•	 Da	 industrialização	 à	 distribuição,	 a	
relação do custo logístico sobre o valor 
dos produtos é expressiva, representando 
entre 5% a 8% - Forte Impacto das Crises;

•	 No	segmento	da	distribuição	do	varejo	e	do	
consumidor (E-Commerce, Omnichannel), 
o fator pode chegar a mais 10%;

Assim como nos impactos, o fator de custo logístico na cadeia de valor 
é cumulativo. Sem medo de errar, posso estimar algo na ordem de 25%, 
dos quais 60% referente ao transporte e 4% nos diferentes tipos de 
estoque.

V - AJUSTANDO A LOGÍSTICA – PROTEÇÃO CONTRA CRISE
Em síntese, procurarei mostrar a interrelação dos fatores:

Não se trata de receita “pronta direta do forno”, mas de diretrizes para 
a Gestão Logística.

5.1 Logística não aceita “desaforos”, isto é, necessita de profissional 
competente e bem formado, que entenda dos fundamentos;

5.2 As crises (os três tipos) são semelhantes e analisar as que já existiram 
trazem muita informação sobre como prevenir e ajustar principalmente 
a relação de:

•	 Planejamento	de	demanda

•	 Previsão	de	Vendas

•	 Política	de	Estoques

•	 Programa	de	Produção	(no	caso	de	indústrias)

5.3 Do item anterior, resulta na integração da Gestão da Produção e 
Estoques. Infelizmente, na maioria das empresas são áreas ainda 
compartimentadas,embora algumas utilizem a metodologia S&OP – Sales 
and Operation Planning. A visão integrada permite maior velocidade de 
reação.

5.4 O transporte, principalmente no elo “industrialização até consumo” é 
predominantemente rodoviário. Portanto, para trazer o modelo “pipeline” 
é necessário o planejamento operacional compartilhado “embarcador – 
transportador”. E as empresas de transporte devem buscar o equilíbrio 
entre frota própria e frota contratada – TAC, na razão 20/80.

5.5 A Gestão por Fronteiras corresponde a “fatiar” o fluxo físico, como 
sugere a figura a seguir:

O maior efeito de uma crise é o comportamento da economia e a redução 
de consumo. Ou seja, o rebote é reverso.

A Indústria é o eixo que comanda esta cadeia e a que mais sente o 
chamado “efeito chicote”, em que uma variação na ponta do consumo vai 
se multiplicando no efeito reverso, com alto impacto no planejamento 
da demanda que contamina a previsão de vendas, e que contamina as 
vendas com o aumento dos estoques e redução dos transportes.
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O “efeito chicote” é a parte mais complexa 
da crise na Logística exigindo conhecimentos 
de matemática (simulação, modelos de 
previsão). Causa muitos danos financeiros e 
operacionais. 

Por isso, ao “fatiar” a cadeia pode-se reduzir o 
impacto como se faz ao construir um “quebra 
ondas” (molhe) para proteger um porto 
marítimo do efeito das ondas.

Assim, colocando-se um “molhe” ou 
“amortecedor dos estoques” ao final do “Ciclo 
3” se reduz a primeira onda do efeito chicote. 
Colocando-se um segundo “amortecedor 
dos estoques” ao final do “Ciclo 2” estamos 
protegendo o elo mais sensível da cadeia, que 
é a indústria.

E como se faz isso?
1. Atenuando as disputas comerciais;

2. Separando as disputas comerciais do 
planejamento logístico;

3. Superando as barreiras culturais 
“fornecedores-cliente” e com uso corrente 
da tecnologia da informação, interligar 
o CDI com o CDV e o CDA através da 
interface dos sistemas “WMS-I” (Sistema 
Inteligente da Gestão de Armazenagem);

4. Interligando os ciclos através do TMS 
compartilhado com as transportadoras, 
com visibilidade ampla.

VI.CONCLUSÕES
Numa época em que os modelos da 
gestão empresarial passam por sérias 
transformações, e que a tecnologia digital dita 
as novas regras no Modelo 4.0, para enfrentar 
os efeitos das crises na Logística, só falta o 
pleno entendimento da interdependência 
dos elementos fundamentais: embarcador + 
transportador + recebedor.

Sem isso, nem a geração dos milennials nem a 
tecnologia digital serão capazes de enfrentar 
os efeitos das crises na Logística.
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Roberto Mira, 
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por Coronel Paulo Roberto de Souza

Em artigo publicado na edição anterior deste Anuário, sob o título 
“O Roubo de Cargas tem solução?”, enfocamos um cenário sintético 
do crescimento sistemático do roubo de cargas no país ao longo de 
duas décadas, apontamos como causas estruturais desse incontrolável 
aumento a carência crônica dos organismos policiais em efetivos 
e meios materiais, e a legislação penal branda e inadequada ao 
enfrentamento	do	problema;	caracterizamos	o	combate	à	receptação	de	
mercadorias como objetivo estratégico preponderante das Lideranças 
do	TRC	na	questão	e	concluímos,	à	luz	de	um	viés	realista	mas	com	uma	
dose de otimismo, acreditando em respostas positivas a médio prazo 
no combate ao roubo de cargas, porquanto estavam sendo construídos 
os alicerces, em termos operacionais (o Sistema Nacional estabelecido 
pela Lei Complementar n0 121/06) e de arcabouço jurídico (reforma do 
Código Penal), para que tal ocorresse.

Passado um ano, o cenário se agravou. O 
roubo de cargas continuou a crescer no país 
(em 2016, totalizamos 24. 563 ocorrências 
com prejuízos da ordem de R$ 1,364 bilhão, 
e em 2017 os dados preliminares apontam 
tendência de novo crescimento), ganhou 
contornos de extrema gravidade a situação 
reinante no Estado do Rio de Janeiro e, ao 
longo desse período, afora ações pontuais 
como o emprego de forças federais no RJ, 
praticamente nada aconteceu de efetiva 
resposta	 às	 causas	 básicas	 do	 problema.	
Sob outro dizer: em níveis estatísticos, o 
roubo de cargas aumentou 27% em 2016 na 
comparação com o ano anterior; no plano 
legislativo, a reforma do Código Penal segue 
a passos paquidérmicos no Senado Federal; e, 
em nível operacional, a almejada implantação 
do Sistema Nacional de combate ao roubo e 
furto de veículos e cargas, a cargo do Comitê 
Gestor previsto em lei e subordinado ao 
Ministério da Justiça, está paralisada desde 
maio passado por conta das mudanças 
ministeriais havidas naquela pasta após 
um auspicioso início de trabalho nos quatro 
primeiros meses do corrente ano. 

À luz dessa realidade, impõe-se melhor 
compreendermos a incidência e o modus 
operandi dos roubos de cargas, na busca de 

ROUBO DE CARGAS, 
um delito a ser enfrentado

Há muitos anos que nós procuramos 
a indústria para nos ajudar com o combate 
ao roubo de cargas e eles sempre se 
posicionaram dizendo que este era um 
problema dos transportadores. Agora, 
como a situação se agravou e muito, eles 
perceberam que isso também lhes diz 
respeito. E, por isso, criaram um grupo 
grande com FIESP, FIRJAN, NTC e outras 
entidades para combater ilícitos em geral, 
incluindo o roubo de cargas.  
Acredito que nós teremos uma força a 
mais para nos ajudar a combater essa 
modalidade de crime que tanto prejudica o 
TRC. Com união, conseguiremos pressionar 
os órgãos públicos e criar mais leis.
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soluções para os óbices que temos pela frente. Assim, é importante 
assinalar que, no todo nacional, os Estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro, com 40,68% e 40,18% respectivamente do total das ocorrências 
registradas, preponderam em relação aos demais estados da União. 
Esta é a razão pela qual atraem para si as análises, propostas e 
encaminhamentos de soluções aplicáveis no combate a esse tipo de 
delito. Aprofundando a análise, fica evidente a diferença de modus 
operandi das ações delituosas nas duas áreas: 1) em São Paulo, 
predominam os pequenos roubos em áreas urbanas praticados por 
grupelhos de até três marginais. A presença do crime organizado, 
personificado na forma de quadrilhas fortemente armadas e grandes 
efetivos, é uma realidade em torno de 8% dos crimes praticados no 
Estado, porém essas quadrilhas, após executar suas ações criminosas, 
tratam de sumir das vistas dos organismos policiais; 2) no Rio de 
Janeiro, o cenário é de domínio de áreas pelas organizações criminosas 
oriundas do tráfico de drogas que, com grande quantidade de armas 
de uso restrito e alto poder de destruição, sobrepõe-se ao poder de 
combate dos organismos policiais e praticam toda sorte de delitos, em 
particular o roubo de cargas, a qualquer hora do dia. Sabe-se as áreas 
onde estão os marginais, porém as forças policiais não têm capacidade 
de eliminar esses focos criminosos. Por essa razão, como medida 
paliativa para evitar o desabastecimento logístico daquela região, hoje 
há reforço das forças federais em ações de patrulhamento e proteção 
de vias de tráfego.

Especialistas em questões de segurança convergem suas opiniões para 
as seguintes soluções: em São Paulo, as forças locais têm capacidade 
para enfrentar o problema com base no reforço das ações de 
policiamento preventivo, prioridade no trabalho de inteligência policial 
e forte atuação na fiscalização dos mercados ilícitos; no Rio de Janeiro, 
a visão é que o Estado está falido e perdeu o controle da situação, 
e somente uma ação de enfrentamento, com apoio federal, poderá 
aniquilar essas estruturas criminosas. Com certeza, o custo político de 
adoção dessas medidas de exceção previstas em nossa Constituição 
seria altíssimo, mas não se vislumbra outra forma de retomada do 
controle dessas áreas a não ser dessa forma.

Feitas essas considerações, é natural que o leitor, e em particular o 
transportador rodoviário, esteja impressionado com a realidade aqui 
retratada e com a falta de prioridade, por parte das autoridades dos 
dois maiores polos econômicos do país, para o adequado enfrentamento 
do roubo de cargas em suas áreas. Não se trata aqui de disseminar o 
pessimismo, mas sim de entender a realidade, redobrar as energias 
e impulsionar os segmentos empresariais a envolver-se nas soluções 
possíveis, quer em parcerias que possam suprir as deficiências 
orçamentárias dos governos, quer em cobranças nos atos normativos e 
providências institucionais da competência dessas autoridades.

Nesse sentido, e para finalizar este artigo, vale informar que o setor 
industrial, capitaneado pelas duas maiores federações do segmento 
(FIESP e FIRJAN), constituiu recentemente um grupo de trabalho, 

Paulo Roberto de Souza é Coronel da 
Reserva do Exército Brasileiro,  
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Inteligência e em áreas de Estratégia 
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de Segurança da NTC&Logística, sob 
direção do empresário Roberto Mira, 
Vice-Presidente Extraordinário para 
assuntos de segurança.

reunindo diversos organismos representativos 
dos meios produtivos para buscar soluções 
ao enfrentamento dos mercados ilícitos, 
com objetivos de atuação prioritária em 
áreas de fronteira e nos Estados de SP e 
RJ, em parcerias com os governos e órgãos 
governamentais pertinentes. Convidado a 
integrar o grupo de trabalho, o TRC vê com 
satisfação o envolvimento do setor industrial 
no combate aos delitos de carga, até porque 
o peso político e o poderio econômico desse 
setor magno de nossa economia dará um 
forte	 apoio	 às	 bandeiras	 de	 luta	 que	 o	 TRC	
desfralda há mais de vinte anos. 

Que essa iniciativa, com a força dos envolvidos 
e a bênção de Deus, possa mitigar as 
carências governamentais e trazer soluções 
que priorizem o combate aos mercados 
ilícitos, onde naturalmente deságuam as 
mercadorias objeto de roubo no transporte 
rodoviário de cargas.
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por Eduardo F. Rebuzzi

Todos nós, que atuamos no Transporte 
Rodoviário de Cargas, sabemos que, há 
décadas, o roubo de cargas é um problema 
nacional, que aflige as nossas empresas, 
funcionários e autônomos em todos os 
estados, tanto nas rodovias como nas áreas 
urbanas.

Isto não é novidade.

O que acontece, então, de diferente no Rio 
de Janeiro?

Longe de pretender ser um especialista na 
área de segurança, farei uma análise com 
base nos contatos e debates que temos 
mantido, nos últimos anos, com autoridades 
policiais representantes da Polícia Militar, 
Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Federal e, mais recentemente, da 
Força Nacional.

Os roubos de cargas sempre priorizaram 
e continuam priorizando no resto do país 
as cargas de elevado valor agregado, 
que proporcionam ganhos maiores aos 
receptadores. Eles, assim, estabelecem o que 
querem que seja roubado pelas quadrilhas 
organizadas para esse fim específico. 
Neste formato, as estatísticas nacionais 
historicamente apontam como produtos 
preferenciais as cargas de medicamentos, 
eletroeletrônicos, pneus e cigarros, entre 
outros; assim como alguns insumos 
industriais, como, por exemplo, o alumínio.

Tais produtos, roubados durante o transporte 
ou mesmo em depósitos de transportadoras, 
são levados para os agentes receptadores 
que os “esquentam” e entregam ao comércio 
ou indústrias instaladas legalmente. Os 
agentes pagam pelos mesmos cerca de 30% 
do valor original das notas fiscais, obtendo, 
assim, enormes ganhos.

Já no Rio de Janeiro, de acordo com o que é dito pelas autoridades 
policiais, com a pressão que existiu sobre a comercialização de drogas 
a partir da instalação das UPPs (Unidades de Polícias Pacificadoras) nas 
comunidades, que rogaram êxito durante um período, as quadrilhas 
voltadas ao tráfico de drogas e de armas procuraram outras opções para 
suas atividades. Encontraram no roubo de cargas um grande campo a 
ser explorado, diante da fragilidade dos motoristas e veículos, e da 
facilidade de obtenção rápida de elevados valores, quase sem risco 
e sem nenhum investimento financeiro, já que utilizam os homens e 
armamentos disponíveis e não precisam comprar e estocar as drogas. 
Ou seja, o produto roubado para consumo é vendido imediatamente 
e	 à	 vista,	 não	 exigindo	 capital	 de	 giro	 e	 trazendo	 receita	 altamente	
compensadora.

Além disso, lamentavelmente, diante do quadro econômico ruim e das 
mazelas sociais decorrentes com o desemprego crescente, as próprias 
comunidades mais carentes acabam se beneficiando e aproveitando a 
oferta de produtos de consumo para o seu sustento, o que também é 
seguido por consumidores alcançados pelo comércio ambulante, nas 
vias e meios de transporte da cidade, como ônibus, metrô e trem. Existe 
até um bordão: “caminhão tombou, mercadoria chegou!”.

Assim, com tal facilidade e falta de gestão adequada e coordenada por 
parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura da capital 
fluminense, os bandidos avançaram sobre as ruas e sobre todos os 
tipos de veículos de transporte de carga, sem nem mesmo se preocupar 
em saber que tipo de mercadoria está sendo transportada. Levam 
primeiro o caminhão para olhar depois o que tem dentro, sem aparente 
planejamento operacional, valendo-se apenas da própria ousadia e do 
medo dos motoristas das empresas ou autônomos. Até veículos que 
não sofriam com roubos, como os que transportam contêineres para 
exportação e importação pelo Porto do Rio, que não eram visados, 
passaram a ser atacados indiscriminadamente.

As comunidades conhecidas como Complexo do Chapadão e da Pedreira, 
localizadas na Pavuna, no início da Rodovia Presidente Dutra, tornaram-
se grandes agentes do crime e verdadeiros “centros logísticos” para 
a descarga, comercialização e distribuição das cargas saqueadas, com 
a participação e apoio de razoável parte dos moradores, tornando 
qualquer ação policial naquelas regiões como de alto risco.

Outras comunidades da Região Metropolitana, seguindo o exemplo de 
êxito das pioneiras da Pavuna, também passaram a buscar o mesmo 

Segurança Pública 
ROUBO DE CARGAS E O TRAUMA DO RIO DE JANEIRO
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caminho. Se obtidos os mesmos resultados e com os índices já 
alcançados, levarão ao caos insuportável o Rio de Janeiro.

Tal situação, que vem sendo debatida em diversos fóruns – hoje 
com a adesão de outras importantes entidades empresariais que, 
historicamente, não se envolviam diretamente no combate ao roubo 
de cargas – engrossou a voz da FETRANSCARGA e do SINDICARGA, 
protagonistas nos esforços e ações para pressionar e cobrar uma reação 
firme das autoridades públicas de nosso Estado, obtendo finalmente o 
apoio da Força Nacional, que transferiu para o Rio de Janeiro grande 
contingente de soldados e armamentos. Tal medida já provoca queda 
nos índices dos roubos de agosto.

Mas a preocupação de todos nós, que moramos e trabalhamos no Rio de 
Janeiro, é com relação a medidas firmes e perenes no âmbito estrutural, 
muito além das ações de repressão nas rodovias e vias públicas, pois 
é imprescindível que seja quebrada a cadeia da receptação e consumo 
de produtos roubados, seja por comerciantes e demais empresas 
legalmente instaladas, seja por pequenos comerciantes que atuam 
informalmente nas feiras conhecidas como “robautos”, e também 
com o apoio de pessoas desempregadas e com baixa qualificação, que 
atuam como camelôs e ambulantes.

A carga roubada rouba o investimento empresarial, o emprego dos 
trabalhadores e a arrecadação tributária do estado. Ou seja, quebra 
toda a atividade comercial saudável e é um grande trauma para o Rio 
de Janeiro.

E o enfrentamento, também com mudanças nas leis que são frouxas e 
permissivas, é fundamental para que o crime seja vencido

Eduardo F. Rebuzzi 
é presidente da 
FETRANSCARGA 
– Federação do 
Transporte de Cargas 
do Estado do Rio de 
Janeiro.
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Afinal, o que é verdade? A minha verdade, a sua verdade, a nossa 
verdade. Qual delas é a mais correta, a mais ética, a mais proveitosa, 
a que me traz benefícios, a que me prejudica? São muitas perguntas e 
inúmeras respostas.

Na verdade, no mundo de hoje, em que temos informação, notícia, 
fofoca; enfim, diversas fontes de conhecimento, em qual deles confiar? 
Qual deles eu posso ler, absorver, utilizar e aplicar? Qual deles eu posso 
ler e descartar? E como eu replico tudo isso? 

Temos no nosso dia-a-dia possibilidades e fontes praticamente infinitas 
de conhecimento, que tanto podem nos ajudar como nos atrapalhar.

O jovem, notadamente, tem uma ânsia muito maior na busca e no 
acesso de informações. É aí que mora o perigo.

O que buscamos? Qualidade ou quantidade? Estamos preocupados em 
interagir e criar canais de relacionamento duradouros e maduros ou 
apenas buscamos números e mais números, imagens e mais imagens, 
para tirar daqui e compartilhar ali?

O jovem empresário, mais do que nunca, tem a seu alcance, num clique, 
acesso a conteúdos que há pouco tempo eram considerados exclusivos 
e inatingíveis, tais como: cursos das principais universidades do mundo, 
matérias e entrevistas dos melhores empreendedores, pesquisas, banco 
de dados de entidades, agências, órgãos públicos, etc. Hoje, temos 

O Jovem empresário: 
A VERDADE E A PÓS-VERDADE

tudo	 à	 mão,	 num	 segundo.	 Mas	 a	 questão	
é: Sabemos usar? Sabemos aproveitar tudo 
que está disponível? Usamos nosso tempo 
de forma proveitosa lendo e acessando tudo 
isso ou ficamos boa parte do tempo olhando 
onde as pessoas estão, o que comeram, o que 
estão vestindo?

A decisão não é fácil, mas precisamos tomá-
la.

A verdade é que há tempo para tudo, para 
absorvermos as informações que realmente 
nos serão úteis e nos trarão ideias, insights, 
direcionamento, etc. e tempo para ficar de 
bobeira, lendo e vendo conteúdos diversos 
e até falsos, o que tem se tornado muito 
comum, infelizmente.

O que muda é a quantidade de tempo que 
vamos dedicar para cada uma destas opções, 
o que, certamente, depende dos objetivos de 
vida de cada um.

Ocorre que temos que nos preocupar 
muito quando estamos inseridos dentro 
de ambientes corporativos, o que estamos 
absorvendo e, principalmente, o que estamos 
compartilhando. 

Informações falsas, fofocas e sem qualquer 
comprovação da fonte podem gerar inúmeros 
problemas de ordem pessoal, afetando 
relacionamentos e a maneira com que 
olhamos e percebemos as pessoas ao nosso 
redor (envolve questão de confiança e 
credibilidade), e que também podem gerar 
desencontros e mau uso da informação, 
de modo proposital ou não, afetando os 
negócios.

Partimos do princípio de que as pessoas 
são boas e bem intencionadas, mas fato é 
que	 existem	 pessoas	 que	 ficam	 à	 espreita,	
somente aguardando uma oportunidade para 
poder lançar inverdades dentro do mundo 
corporativo, seja por disputa de poder, 

por Ana Carolina Jarrouge
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seja por inveja, seja por qualquer motivo 
reprovável.

Assim, cabe a nós, jovens empresários, que 
temos muita oportunidades e privilégios 
de	 acesso	 às	 mais	 diversas	 fontes	 de	
conhecimento, saber filtrar tudo isso, fazendo 
uso da melhor maneira possível, absorvendo 
e compartilhando todo conteúdo que possa 
ser confiável (fonte segura) e proveitoso para 
o próximo, com intuito de promover, a partir 
da sua experiência com aquela informação, 
a evolução e aprimoramento das relações 
pessoais, empresariais, das melhores 
práticas, e assim por diante.

A nossa responsabilidade é enorme. Quando 
estamos inseridos em empresas e entidades 
de classe, ela é maior ainda, pois temos a 
obrigação moral de fazer com que as pessoas 
ao nosso redor recebam e compartilhem 
conhecimento produtivo, útil, correto e 
verdadeiro.

Embora jovens, como empresários devemos 
contribuir de forma ativa para que conteúdos 
e informações levianas, sem qualquer 
comprovação, sejam expurgadas do nosso 
meio. Se as ler, ignore, se as receber, delete, 
mas jamais as compartilhe.

A COMJOVEM sem dúvida contribui de forma 
ativa e constante neste processo, pois 
permite	 ao	 jovem,	 notadamente	 àquele	 que	
quer aprender, crescer e compartilhar de bons 
conhecimentos,	 ter	 acesso	 às	mais	 variadas	
fontes e formas de informações através das 
reuniões realizadas nos núcleos regionais, 
durante as visitas técnicas, durante os 
encontros anuais, durante os inúmeros 
eventos promovidos pelas entidades, etc. 

Oportunidade não falta. Basta querer, saber 
usar e dividir da melhor maneira possível, 
criando um círculo virtuoso de troca de 
experiências, informações e conhecimentos, 
desde que sejam verdadeiros.

A verdade constrói, edifica, engrandece e 
todos ganham, crescem e evoluem. A meia 
verdade, a falsidade, a fofoca, destrói, 
empobrece, diminui e todos perdem.

Sejamos verdadeiros, em tudo que fazemos, 
agimos e compartilhamos. Assim poderemos 
ter orgulho, daqui a dez ou vinte anos, de 
termos sido não somente testemunhas, 
mas partícipes de um mundo melhor, sem 
corrupção, sem enganação, sem jogo sujo, 
sem jeitinho. Um mundo sério, honesto e 
ético, do jeito que todos nós sonhamos. 

Ana Carolina Ferreira Jarrouge –  
Coordenadora da COMJOVEM Nacional
Especialista em Direito e Relações do Trabalho e 
Pós-Graduada em Gestão de Pessoas, Ana Carolina 
Jarrouge trabalhou por 18 anos na AJOFER (empresa de 
sua família) e hoje atua como advogada de diversas 
empresas. Participa das entidades do setor desde 
2004 e já ocupou os cargos de vice coordenadora e 
coordenadora da COMJOVEM São Paulo. Tempos depois 
assumiu a coordenação da COMJOVEM Nacional, cargo 
que ocupa atualmente. 
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por Geraldo Vianna

Sem pretender exercitar futurologia fútil, 
acho que é possível tentar antever o novo 
período de crescimento do nosso país quando 
ultrapassarmos essa crise horrorosa em que 
estamos metidos. Atenção: não é “se”, é 
“quando”, porque é certo que “isso também 
passará”, como ensina a lenda sufi.

Não precisa ser muçulmano para acreditar 
nisso. A Bíblia também traz o ensinamento de 
que há uma inevitável sucessão de períodos 
de opulência e miséria, que se retroalimentam 
(Gênesis, 41). Aliás, essa noção está igualmente 
presente nas mais diversas escolas e teorias 
econômicas, de Hayek a Marx, assim como na 
História, de que é exemplo a obra monumental 
do britânico Arnold Toynbee, sempre 
confluindo para a ideia de que as nações e as 
civilizações não evoluem numa linha reta, de 
forma homogênea e constante, mas em ciclos 
que pressupõem avanços e retrocessos.

A ruptura, tanto quanto a retomada, não se 
dá de repente. Há um momento em que a 
curva começa a se inverter. Disto só se tem 
certeza depois, em perspectiva histórica. De 
todo modo, esse processo deixa pistas, como 
aprendemos, na praia, observando o mar. A 
nova onda sempre dá sinais de que vem vindo...

A grande crise em que mergulhamos já começa 
a evidenciar o seu esgotamento. O mar já 
está chegando ao final do seu recuo, abrindo 
caminho para a nova onda que se forma. Mas 
talvez ela só venha, com toda força, lá pelo 
início da década de 2020.

Apesar de todos os sustos, desencantos e decepções dos últimos anos, 
não é possível deixar de ter um sentimento positivo com relação ao 
futuro do nosso país. Traumatizados, olhamos para trás e só conseguimos 
ver desgraças como a corrupção gigantesca e generalizada; a falta 
de funcionalidade do estado brasileiro; a carga tributária e os juros 
elevadíssimos, que comprometem a capacidade de investimento e de 
consumo da sociedade; a criminalidade fora de controle, a criar territórios 
em que a soberania do Estado já não se afirma plenamente; a cacofonia 
gerada pelas novas formas de comunicação, que torna mais difícil a 
construção de consensos; o enorme atraso do nosso sistema educacional; 
os péssimos serviços públicos de saúde; as fortes desigualdades de 
renda; a miséria que ainda castiga milhões de brasileiros; os problemas 
seculares que persistem, como a seca em algumas regiões; os problemas 
habitacionais e de mobilidade em outras, e a falta de saneamento básico 
em quase todas, sem prejuízo de questões mais recentes, como as 
ambientais.

Mas, quando olhamos mais para trás ainda, de modo a descortinar os 
nossos quase 200 anos de nação independente e 130 de República – dos 
quais menos de 50 anos de real exercício da cidadania, ainda assim 
descontínuos e com muitas imperfeições – é impossível não concluir 
que, nesse período, em apenas seis ou sete gerações, partindo de uma 
colônia tropical teoricamente inviável com um território continental e 
uma população minúscula, em que a maioria era constituída por mão de 
obra escrava e menos de 5% era alfabetizada, foi construído um país que 
hoje tem mais de 200 milhões de habitantes e, milagrosamente, manteve 
a sua unidade territorial, fala a mesma língua e tem os mesmos símbolos 
nacionais. Enquanto isso, a América espanhola fragmentou-se em cerca 
de 20 países. Engendrou-se aqui a oitava ou nona economia do mundo, 
o quinto maior país em extensão territorial e o sexto em população. 
Convenhamos, não é pouca coisa.

Só a minha geração, em seu período de vida adulta (da década de 1960 
para cá), viu a população brasileira triplicar, o PIB crescer nove vezes, a 
expectativa de vida aumentar de 48 para 78,5 anos e a taxa de fecundidade 
diminuir de seis filhos por mulher para cerca de 1,7. Sem contar as enormes 
reduções nas taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo e os 
saltos incríveis que demos em termos de produção industrial e agrícola, 
de extração e refino de petróleo, de taxa de urbanização, de volumes e 
valores de comércio exterior, para citar apenas alguns indicadores.

Isso significa que, só nos últimos 50 anos, foi construído praticamente 
um outro país, que é o que estamos legando aos nossos filhos e netos, 
com todos os problemas antes apontados, mas, mesmo assim, com um 
potencial muito grande.

COMO SERÁ o amanhã?
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Por isso, não me parece ser impossível supor que a geração que agora está 
chegando ao comando consiga dar conta de superar aqueles obstáculos, 
num horizonte de 30 ou 40 anos, mesmo sendo eles tão complexos. Já 
há uma base instalada, uma experiência acumulada e novas tecnologias 
que tendem a acelerar as decisões e as soluções.

Evidentemente, nada é simples assim. Não estou aqui construindo 
quimeras, nem minimizando as dificuldades que ainda enfrentaremos. 
Elas são muitas. E graves. Mas só poderemos perder essa guerra para nós 
mesmos: para as imensas desigualdades interpessoais e inter-regionais; 
para a corrupção, que não está só no setor público, mas se entranha na 
sociedade como um todo; para a falta de iniciativa e de competência no 
combate eficaz ao crime organizado; para a absurda displicência com 
a educação em todos os níveis e com a execução do SUS, um dos mais 
amplos sistemas públicos de saúde do mundo. E, nos últimos tempos, 
para o clima indesejável de ódio, intenso e difuso, como nunca houve em 
nosso país, que flui principalmente das redes sociais e interdita o livre 
trânsito de ideias e o diálogo construtivo.

Essas mazelas podem tornar mais turbulento e difícil o nosso 
futuro próximo. Num prazo mais longo, entretanto, a retomada do 
desenvolvimento do Brasil é inexorável com a superação da maioria dos 
problemas que hoje nos afligem, desde que mantida a democracia como 
base da nossa organização política, sem prejuízo da necessária reforma 
política e de uma ampla reforma do Estado brasileiro, para torná-lo mais 
funcional, mais leve e mais eficiente.

E o Transporte, diante de tudo isso? Ora, não há hipótese de o TRC ir 
bem enquanto o Brasil vai mal. Por outro lado, quando o Brasil melhorar, 
o TRC também dará as suas respostas e encontrará os seus caminhos, 
como aconteceu nos períodos recentes de forte crescimento econômico.

O setor, historicamente, sempre perseguiu soluções regulatórias para 
tentar avançar. E avançou. Ultimamente anda ressabiado, porque 
constatou que regulamentação, sem que o Estado tenha capacidade de 
fiscalizar a sua aplicação, pode ser o pior dos mundos. Sem dúvida, a 
legislação de regência do TRC comporta ainda grandes aperfeiçoamentos, 
mas soluções verdadeiras e duradouras deverão vir do mercado.

Há uma tendência de concentração de capitais e de desnacionalização 
do controle das nossas empresas, bem como de fortes mudanças no 
segmento dos transportadores autônomos, com a sua transformação 
em empresas individuais, na esteira das oportunidades oferecidas pela 
legislação mais recente. 

O certo é que, cada vez menos, o TRC terá espaço para amadores. 
Independentemente de tamanho, só sobreviverá quem for profissional 
e estiver preparado para as asperezas do caminho. Muita gente sairá do 
mercado, muitas empresas fecharão, outras serão absorvidas, o que não 
será novidade. Isso é do jogo; sempre aconteceu no Brasil, em especial 
no setor de Transporte.

Por isso mesmo, as entidades de classe continuarão a ter um forte papel 
na organização da atividade e no aperfeiçoamento da sua regulação, 
não só fazendo a interlocução com o mundo político e com os órgãos 

governamentais, mas, principalmente, 
promovendo o debate interno e encontrando 
o interesse médio do setor, como forma de 
legitimar as propostas a serem defendidas. 

A novidade é que, no embalo da recente reforma 
trabalhista-sindical e diante da demanda 
por simplificação de estruturas e eliminação 
de gastos supérfluos, a tendência de fusões, 
absorções e incorporações deverá chegar, 
pela	 primeira	 vez,	 às	 entidades	 do	 setor.	
Parece-me muito saudável. Nesse terreno, 
aliás,	devemos	estar	especialmente	atentos	à	
defesa e preservação do SEST e do SENAT, sob 
gestão do setor privado empresarial. Porque 
há no horizonte um “ataque especulativo” 
contra o sistema “S” como um todo, partindo 
principalmente das centrais sindicais, com 
base num sofisma que pretende equiparar as 
contribuições para essas entidades de serviço 
social	e	de	 formação	profissional	às	extintas	
contribuições sindicais compulsórias, que 
tinham finalidades muito diferentes. Ora, se 
o que se quer é tratamento equânime para 
ambos os lados do mundo do trabalho, como 
argumentam, é sempre bom lembrar que a 
obrigatoriedade da contribuição foi eliminada 
tanto para os sindicatos laborais como para os 
patronais. O Sistema “S” nada tem a ver com 
essa discussão. 

“Bem, se não forem essas as respostas certas 
para a pergunta-título deste artigo, então 
direi, como no inesquecível samba-enredo da 
União da Ilha (1978): “responda quem puder”...



Todo negócio é feito para gerar algum tipo de 
resultado. Este resultado é o propósito de um 
produto ou serviço em termos de utilidade 
– como, por exemplo, um telefone fazer 
ligações – ou então resultado empresarial, 
resultado de inciativa pública ou até mesmo 
resultado das pessoas físicas. Neste último 
caso é o salário, com que conseguem cumprir 
com suas obrigações e com seus costumes de 
vidas.

O resultado positivo para uma empresa é o 
lucro, que é a base de tudo na vida humana, 
pois vivemos pelo e para o resultado. É por 
meio do lucro que as empresas continuam 
desenvolvendo os seus produtos ou serviços 
que dão suporte para a vida humana, é o lucro 
que faz as empresas expandirem as suas 
operações e, desta forma, contratar mais 
pessoas. Também é o lucro que possibilita 
as empresas remunerarem e capacitarem os 
seus colaboradores. Portanto, o lucro deve ser, 
sim, matéria de orgulho, já que é a principal 
matéria-prima para o desenvolvimento da 
sociedade humana.

No Brasil, infelizmente o lucro se tornou, 
para algumas pessoas, algo pejorativo, algo 
que faz mal ou uma forma desumana de 
tratar o menos favorecido ou o mais pobre. 
Em comparação, nos mercados mais fortes 
do mundo como o dos Estados Unidos, por 
exemplo, o lucro (em inglês “profit”) é motivo 
de orgulho.

Tendo isso em consideração, devemos afirmar 
que transportadores e embarcadores têm 
muita sinergia, levando em consideração 
a importância do transporte rodoviário de 
cargas (TRC) para que o produto chegue 
íntegro até o mercado. Afinal, de nada 
importam longos anos de pesquisa e 

por Tayguara Helou

TRANSPORTADORES X EMBARCADORES  
Disputa ou Sinergia?

desenvolvimento, pesados investimentos em 
tecnologia, produção, vendas, comunicação e 
marketing, se ao final do dia o produto não 
chegar na prateleira, intacto e na hora certa, 
para ser consumido.

No TRC notou-se, nos últimos 5 anos, um 
agravamento nas tarifas praticadas pelos 
transportadores devido a vários motivos, 
mas um deles é, certamente, a imposição 
de BIDs – sigla em inglês para concorrência 
entre fornecedores – e que para nós, 
transportadores, tem o único objetivo de 
impor tarifas que nos fazem operar muitas 
vezes em situações econômicas desfavoráveis 
aos nossos clientes.

Isso tudo levou o TRC a uma situação 
econômica muito complicada para um 
setor vital no desenvolvimento econômico 
brasileiro.

Lucratividade é algo que deve ser perseguido 
por todos dentro da cadeia produtiva. 
Obviamente, a lucratividade a qualquer custo 
pode ser uma ferramenta muito perigosa, 
pois pode se tornar uma arma fatal contra a 
própria empresa e contra a sociedade.

As empresas do TRC operam em um ambiente 
de negócios de capital muito intensivo. 
Ou seja, a maioria e os mais importantes 
insumos de uma transportadora são caros, 
a começar pela folha de pagamento, que é 
controlada pelas convenções coletivas; o 
pesado contencioso trabalhista e todas as 
suas distorções que acontecem no Brasil 
nesta matéria. O veículo comercial de carga 
é um ativo de valor alto e assim também são 
os seus insumos como combustível, pneu, 
peças etc. A tecnologia da informação é 
cara e controlada por poucos fornecedores. 
A infraestrutura predial, por si só já deixa o 
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recado. Enfim, não há insumos de valor baixo 
neste negócio. E, quando se combina esta 
situação com tarifas baixas, a situação tende 
a gerar uma operação de alto risco. Muitas 
vezes faltam recursos para a manutenção da 
frota e para prover uma boa infraestrutura de 
operação na viagem. É uma receita perigosa e 
pode gerar acidentes.

O próprio transportador, evidentemente, 
também se submete a estas baixas tarifas. 
Muitas empresas precisam ter a coragem 
de dizer “não” e de conhecer a fundo os 
seus custos, com o objetivo de ter plena 
consciência para saber se o preço praticado 
cobrirá todos os seus gastos e ainda sobrará 
uma margem de lucro para que a empresa 
continue crescendo e provendo operações 
seguras.

É por este motivo que eu apoio o slogan 
“Atitude e Gestão” do atual presidente da 
NTC&Logística, José Hélio Fernandes, pois as 
empresas devem ter gestão para conhecer 
seus números, formular preços justos que 
tragam resultados e, também, devem ter 
atitude para dizer “não” quando a operação 
gerar prejuízos.

Mas então, quem acaba sendo responsável 
por tudo isso? Ambos. Embarcadores e 
transportadores. Portanto, o melhor caminho 
é buscar, por meio da eficiência e da 
tecnologia, as ferramentas necessárias para 
conservar o lucro de ambos e, desta forma, 
potencializar o resultado final através da 
eficiência. Desta forma, será possível prover 
um produto de qualidade ao mercado.

Tarifa baixa, perigo constante. Não 
podemos esquecer que nós, embarcadores e 
transportadores, somos, sim, parceiros. Vamos 
juntos construir uma relação harmoniosa com 
um só objetivo: o de potencializar os negócios 
de todos que produzem riquezas. 

Viva a iniciativa privada!
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Transportes de Carga de São Paulo e Região (www.setcesp.org.br), Vice-
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também possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio 
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condecorado com a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da Cidade, 
oferecidos pela Câmara Municipal de São Paulo, por sua importante 
atuação como representante político sindical do transporte rodoviário de 
cargas, com gestão focada na defesa dos interesses do setor, e sua jovem 
carreira empreendedora, e, também, nomeado Coordenador da CIRAT - 
Comissão de Incentivo a Recuperação da Atividade Transportadora da 
CNT - Confederação Nacional de Transportes.



A PWC publicou a “Pesquisa Global de Empresas 
Familiares” pelo oitavo ano consecutivo, em 
que mais de 2.800 executivos de 50 países 
são pesquisados e entrevistados. Dois itens 
destacam-se sobre o mercado brasileiro e 
chamam	 à	 atenção:	 o	 primeiro	 é	 que	 só	 um	
terço dos líderes acredita que sua organização 
está preparada para a era digital. Um dado que 
assusta é que só 46% das empresas familiares 
brasileiras estão discutindo a sucessão na 
liderança dos negócios.

A definição que usaremos nesse artigo para 
empresa familiar é “empresa em que o 
fundador ou o comprador e seus parentes 
diretos têm a maioria dos votos e pelo 
menos um dos familiares está envolvido na 
administração direta do negócio; no caso de 
empresa com capital aberto, em que a família 
possua 25% ou mais ações com direito a voto”.

No Brasil, as empresas familiares representam 
95% de todas as empresas. São apontadas 
como sendo responsáveis diretamente por 
pelo menos 40% do PIB e por aproximadamente 
75% da contratação da força de trabalho, 
segundo dados apresentados no primeiro 
ENEF – Encontro Nacional de Empresas 
Familiares – realizado em abril de 2016. O 

Empresas Fortune “Global 500”

Ranking Empresas Receitas*

0580 Petrobras $ 97,314

1150 Banco do Brasil $ 67,071

1590 Itaú Unibanco Holding $ 55,082

1850 JBS $ 48,870

2090 Banco Bradesco $ 43,740

4170 Vale SA $ 25,609

4740 Ultrapar Holdings $ 22,695

*Receita em milhões de dólares americanos

por Ivete Costa

Empresas Familiares  
PLANEJAMENTO E SUCESSÃO

As maiores Empresas  
Familiares Brasileiras*

10 Itaú Unibanco, 68 anos, família 
Moreira Sales

20 JBS, 63 anos, família Batista

30 Odebrecht, 72 anos, famílias 
Odebrecht e Gradin

40 Metalúrgica Gerdau, 115 anos, 
famílias Gerdau Johannpeter

50 Votorantim, 98 anos,  
família Moraes

*Antes dos escândalos políticos

site da revista Fortune “Global 500” em seu 
ranking de receitas mostra seis empresas 
Brasileiras, duas delas familiares a Holding do 
Itaú/ Unibanco e Grupo JBS. 

Um dado importante que mostra a força 
das empresas familiares no mundo é que as 
empresas familiares de capital aberto nas 
últimas décadas cresceram por volta de 30% 
a mais que empresas do mesmo porte não 
familiares, gerando um incremento de valor de 
mercado aproximadamente 25% maior o que 
as tornou pelo menos 10% mais lucrativas.

Mas nem tudo são bons ventos. A pesquisa 
aponta que só 12% das empresas familiares 
chegam	à	 terceira	 geração	 e	 só	 4%	à	 quarta	
geração controlando os negócios ou com a 
empresa aberta. A American Family Business 
Survey pesquisa anualmente os dez maiores 
desafios para as empresas familiares nos 
Estados Unidos e pelo menos oito são também 
grande motivo de preocupação aqui no Brasil.

Liderando o tema está a sucessão familiar, 
pois transferir não só a sua riqueza financeira, 
mas também os seus valores em torno da sua 
riqueza para as gerações subsequentes é um 
desafio para qualquer liderança. Sucessão não 
deve ser tratada nas empresas como uma mera 
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American Family Business Survey

•	Sucessão	familiar	ou	profissionalização

•	Custos	de	mão	de	obra

•	Encontrar	colaboradores	qualificados

•	Competição	estrangeira

•	Competição	doméstica

•	Preços	do	petróleo	e	variação	cambial

•	Disponibilidade	de	crédito	dos	credores

•	Imposto	e	legislação

•	Exigência	por	parte	da	sindicalização

•	Custos	de	cuidados	de	saúde

disputa entre gerações e sim um processo que envolve planejamento, 
governaça e uma massiva comunicação para que todos se envolvam nos 
rumos da empresa. Quanto mais cedo essa questão estiver incluída no 
planejamento estratégico (no mínimo cinco anos) e sendo refletida no 
plano de negócios anual, menores serão os impactos na continuidade 
dos negócios e na conquista de novos mercados.

Na pesquisa da PWC de 2016, somente 19% das empresas familiares 
brasileiras têm um plano estruturado de sucessão. Apesar de o número 
quase dobrar em relação aos 11% em 2014, ainda é menos de um 
quinto das empresas e a maioria ainda está presa em “quem” será o 
sucessor, não no planejamento de “o que” será o business no futuro, 
uma discussão que ainda é extramamente emocional nas empresas. 
Um caminho apresentado para ajudar nesse tema é dividir claramente 
a sucessão da liderança e a sucessão da propriedade, pois nem sempre 
todos os familiares estarão envolvidos na administração. 

A formação das novas lideranças passa pelo processo de avaliar as 
competências, habilidades e atitudes que os líderes precisaram para 
enfrentar a disrupção digital que se aproxima, mas se a empresa de hoje 
não consegue pensar em um futuro de cinco ou dez anos para que as 
pessoas tenham tempo para preparar o negócio, ficará refém da sorte. O 
planejamento estratégico e a governança são peças fundamentais para 
encarar	os	desafios	de	fazer	a	empresa	sobreviver	à	próxima	geração.

Mal-entendidos, disputas e conflitos de geração sempre existiram em 
famílias e são os grandes vilões dos negócios familiares. 

Gerenciar conflitos é fundamental não apenas para a sobrevivência do 
negócio e para que se estabeleçam negócios bem estruturados e fortes, 
mas também para a sobrevivência da própria família.

É fundamental avaliar, identificar e gerenciar 
os objetivos empresariais e familiares 
destacando-os na missão, visão e valores da 
empresa.

Observa-se que a maioria das empresas que 
superaram os conflitos são as que conseguiram 
manter seus conflitos familiares no privado.

As principais razões por trás dos conflitos nos negócios familiares são: 

•	 A	falta	de	visão	sistêmica	(clareza	do	ecossistema	da	
empresa) 

•	 Os	ruídos	na	comunicação	entre	os	proprietários	e	o	
gerenciamento

•	 Decisões	sobre	a	futura	estratégia	do	negócio

•	 A	definição	de	níveis	de	remuneração	para	os	membros	da	
família

•	 Decisões	sobre	quem	pode	e	não	pode	trabalhar	no	negócio

•	 Insatisfação	sobre	não	consultar	a	família	em	questões-
chave

•	 Tomada	de	decisões	sobre	investimentos

•	 Avaliação	sobre	o	desempenho	dos	membros	da	família	nos	
negócios

•	 Escolha	dos	futuros	líderes

•	 Disputas	entre	membros	da	família

Infelizmente, os conflitos não resolvidos 
entre os membros da família podem levar 
à	 destruição	 ou	 estagnação	 do	 negócio	 em	
termos de reputação e estrutura. 

O alto nível de impacto negativo na harmonia 
familiar e nos relacionamentos pode causar 
ruptura não só na empresa, mas também o 
afastamento da família.

O que as famílias bem sucedidas fazem 
para minimizar os conflitos? A maioria das 
empresas familiares tem procedimentos 
de governança razoáveis para lidar com a 
dimensão comercial no âmbito familiar. 

Empresas familiares bem sucedidas 
adotaram regras e entenderam a necessidade 
de estabelecer fortes relações comerciais 
geracionais. Criar a constituição familiar está 
no centro da construção de uma base para 
a família e o sucesso comercial. Afastar os 
problemas familiares de questões comerciais. 

Por que os conflitos ocorrem em empresas familiares?



Para uma empresa 
familiar mais viável
Com auxílio de profissionais habilitados para o planejamento e sucessão, 
o conflito familiar diminui e as chances da próxima geração apoiar e 
sustentar o negócio são melhoradas. 

Realizar a transição da próxima geração, alinhando a visão da geração 
sênior com a geração sucessora, é crucial para o sucesso do negócio.

No plano de transição, é importante destacar que a geração sucessora 
esteja envolvida e encorajada a aprender sobre o negócio e suas 
operações o mais cedo possível, a fim de fornecer-lhes a necessária 
experiência e desenvolver um senso de propriedade e compromisso com 
a família e o negócio.

ATTITUDE EMPREENDEDORA
Ivete Costa e Marcelo Henrique
www.attitudeempreendedora.com.br

Ivete Costa é especialista 
na área de Recursos 
Humanos, com foco 
terapêutico, e fundadora 
da consultoria Attitude 
Empreendedora - 
empresa especializada 
em gestão de pessoas, 
por meio de consultoria, 
coaching, capacitação e 
planejamento.
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
E INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA: 

tudo a ver
À semelhança do que foi feito em 2000, quando foram propostos os 
Objetivos do Milênio (1), a Organização das Nações Unidas (ONU) 
lançou, em setembro do ano passado, uma agenda de trabalho que 
tem, para os próximos 15 anos, como única e resumida finalidade, 
“propiciar padrões de vida adequados aos habitantes do planeta, 
de forma sustentável e com direitos iguais para todas as pessoas”.  
Essa agenda, em seus 17 grandes Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) está subdividida em 169 metas principais (2).

Fonte: Ministério de Relações Exteriores

Analisando-os mais detalhadamente, percebe-se que a amplitude dos 
objetivos e das metas estabelecidas obriga-nos a discutir questões 
sistêmicas, uma vez que é preciso haver coerência entre essas metas 
e as diversas políticas e demandas institucionais existentes em todo 
o mundo. O equacionamento concomitante é imprescindível. Caso 
contrário, tornar-se-á extremamente difícil concretizar qualquer um dos 
objetivos estabelecidos. 

Neste sentido, destacam-se três pontos fundamentais a serem 
buscados: a) estabilidade macroeconômica global, b) coerência das 
políticas para o desenvolvimento sustentável, e c) respeito ao espaço 
político	e	às	lideranças	de	cada	país,	como	forma	de	se	estabelecer	e	
implantar políticas específicas, não só para a erradicação da pobreza, 
como também alcançar o desenvolvimento sustentável.

por Paulo Roberto Guedes 



Fundamentais também, e que determinarão o maior ou o menor grau de 
sucesso da agenda, são as parcerias exigidas: 

(i)	 as	 parcerias	 globais	 de	 desenvolvimento	 sustentável	 e	 as	
parcerias	 multissetorias	 que,	 se	 eficientemente	 realizadas,	
possibilitarão melhor difusão e compartilhamento do conhecimento, 
da	experiência,	da	tecnologia	e	dos	recursos	financeiros	envolvidos,	
notadamente junto aos países em desenvolvimento; 

(ii)	 (ii)	 as	 parcerias	 público-privadas,	 e	 da	 sociedade	 civil	 de	 uma	
forma	geral,	principalmente	a	partir	das	experiências	e	das	estratégias	
de mobilização de recursos já conhecidas.

Para ilustrar e focar ainda mais a logística, vale a pena destacar apenas 
quatro do total de 169 metas estabelecidas pela ONU:

a) Aumento do investimento em infraestrutura rural de 
maneira a aumentar a capacidade de produção agrícola nos 
países em desenvolvimento;

b) Expansão da infraestrutura e modernização da tecnologia 
para o fornecimento de serviços de energia modernos e 
sustentáveis para todos; 

c) Desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente, 
notadamente nos países em desenvolvimento; 

d)	 Aumento	significativo	das	exportações	dos	países,	em	
particular aqueles de menor desenvolvimento.

É evidente, portanto, que para alcançar 
os ODS algumas consequências serão 
inevitáveis Por exemplo: o aumento das 
movimentações nas estradas, nas ferrovias, 
nos portos, nos aeroportos, nos armazéns, 
nos centros de consolidação e distribuição e 
nas aduanas. E, quase que automaticamente, 
serão exigidas providências mais eficazes e 
urgentes na infraestrutura de transporte, nos 
sistemas de informação e comunicação e na 
própria organização empresarial, tomadora 
ou prestadora de serviços logísticos. 

Em resumo, será obrigatório buscar soluções 
para operações logísticas mais complexas 
e com graus de dificuldades mais elevados, 
posto que a velocidade, a qualidade, a 
integridade e os baixos custos serão algumas 
das “solicitações” desse novo momento. 
Imaginemos o que aconteceria com a 
logística e a infraestrutura, em todo o mundo 
e em particular no Brasil, caso seja alcançado, 
nos próximos quinze anos, padrões de vida 
mais adequados, sustentáveis e com direitos 
iguais para todos, como estabelecido na 
Agenda de Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU?
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As atividades logísticas têm crescido de 
importância	 à	 medida	 que	 os	 mercados	 se	
expandem e os consumidores se comportam 
de forma cada vez mais exigente. Novos 
mercados surgem em todo o mundo e milhões 
de novos consumidores e fornecedores são 
incorporados anualmente, completando um 
quadro cada vez mais desafiador para os 
profissionais da logística.

A aderência entre as “tendências logísticas” e 
as exigências inerentes ao para cumprimento, 
de uma parte que seja, da Agenda da ONU, 
precisa ser total. É fundamental que a 
logística se desenvolva para que os ODS 
sejam alcançados como estabelecido no 
programa da ONU.

Em um prazo mais longo, o crescimento 
econômico somente poderá ser mantido e 

(1)	 A	 agenda	 global com oito 
grandes metas, lançada pela 
ONU em 2000, e monitorada 
durante 15 anos, foi refletida 
no Brasil na Agenda Pós-2015 e 
gerou o documento “Elementos 
Orientadores da Posição 
Brasileira”. Elaborado a partir 
das discussões feitas com 
representantes da sociedade 
civil, das entidades municipais 
organizadas, pela Secretaria 
de Relações Institucionais da 
Presidência e pelo Ministério 
das Cidades, o documento 
teve deliberações do Grupo 
de Trabalho Interministerial, 
especificamente criado para 
isso e que reuniu 27 Ministérios 
e órgãos da administração 
pública federal. 

(2) Objetivos: 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 2. Acabar com a fome, 
alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; 3. Assegurar uma vida 
saudável e promover o bem estar para todos, em todas as idades; 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa 
de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 5. Alcançar a igualdade 
de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 
água	 e	 saneamento	 para	 todos;	 7.	 Assegurar	 o	 acesso	 confiável,	 sustentável,	moderno	 e	 a	 preço	 acessível	 à	
energia, para todos; 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 
e produtivo, e trabalho decente para todos e atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por 
meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto 
valor agregado e intensivos em mão-de-obra; 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável; 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 11. Tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes; 12. Assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis; 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; 14. Conservar 
e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento; 15. Proteger, 
recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade, promover 
o manejo florestal sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento; 16. Promover sociedades 
pacíficas	e	inclusivas	para	o	desenvolvimento	sustentável,	proporcionar	o	acesso	à	justiça	para	todos	e	construir	
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 17. Fortalecer os meios de implementação e 
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.
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sustentado quando as condições econômicas 
e sociais estimularem investimentos 
significativos em todos os setores cujas 
carências mais se apresentam. Uma analise 
sobre a atual situação do Brasil permite 
afirmar que, além dos itens como ajuste 
fiscal, educação, saúde e segurança, é preciso 
colocar o investimento em infraestrutura 
logística como condição igualmente 
necessária. A falta dele contribuirá, sem 
dúvida, para manter baixa a produtividade 
da economia brasileira, custos operacionais 
altos e, consequentemente, dificuldades 
ainda maiores para grande maioria dos 
brasileiros. Além, é claro, de dificultar a 
entrada do Brasil no rol dos países que 
querem proporcionar, a toda a sua população, 
direitos iguais e padrões de vida adequados 
e sustentáveis.

Paulo Roberto Guedes é formado em 
Ciências Econômicas e pós-graduado e 
mestre em Administração de Empresas 
pela Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo – EAESP da FGV. 
É sócio-diretor da Ripran Consultoria 
Empresarial, membro do Conselho de 
Administração do Grupo Anhumas e 
diretor técnico do Clube Internacional de 
Seguros em Transportes.
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de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, fornecendo-lhe ferramentas importantes para que possam 
cumprir essa missão tão importante, fundamental para a economia brasileira.
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O transporte de produtos perigosos é uma atividade de alto risco que 
requer equipamentos especiais, procedimentos bem estruturados 
e recursos humanos adequadamente selecionados, treinados e 
continuamente atualizados.

Seja no modal aéreo, marítimo ou rodoviário, o transporte de produtos 
perigosos é uma atividade extremamente regulamentada e encontra-
se balizada por diversas normas e regulamentos técnicos de uso 
obrigatório, por estarem mencionadas explicitamente em diversos 
diplomas legais.

O decreto federal n0 96.044, de 18 de maio de 1988, que aprovou o 
Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 
- RTRPP é o que se pode considerar a lei maior dessa atividade. A 
resolução ANTT n0 3.665, de 04 de maio de 2011 vem em seguida, pois 
traz a atualização do RTRPP. E a resolução ANTT n0 420, de 12 de fevereiro 
de 2004 dispõe sobre as instruções complementares ao regulamento 
terrestre do transporte de produtos perigosos. No entanto, muitos 
outros diplomas também disciplinam o setor.

Destacamos a recente publicação da Agencia Nacional de Transporte 
Terrestre – ANTT, a resolução n0 5.232, de 14 de dezembro de 2016, que 
vai substituir a resolução ANTT n0 420/04.

Para entender a importância dessa publicação, é interessante salientar 
que,	com	esta	nova	resolução,	o	Brasil	fica	atualizado	às	recomendações	
do Comitê de Peritos em Transporte de Produtos Perigosos das Nações 
Unidas – TDG/ Regulamento Modelo da ONU – Orange Book, que é 
atualizado a cada dois anos e que atualmente está na 19a Edição (2015). 

As	instruções	complementares,	que	correspondem	à	Resolução	ANTT	n0 
420/04,	estão	alinhadas	à	11a edição do Orange Book, mas com a relação 
de produtos perigosos (número ONU) da 12a Edição.

Na prática, essa defasagem causava muitos entraves para transportadores 
e indústrias em todo o país, principalmente nas importações de produtos 
perigosos que não eram reconhecidos no Brasil.

Contudo, deve ser realçado o emprenho da ANTT em minimizar a lacuna 
causada pela desatualização entre as edições do Orange Book ao longo 
dos anos, haja vista as diversas resoluções publicadas entre 2004 e 2013. 
Porém, somente com a recente publicação os novos produtos perigosos 
(mais de 150) poderão circular normalmente pelo país.

A Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos – 
ABTLP, teve o privilégio de participar proximamente da ANTT na tradução 
da 17a e 18a edições do Orange Book, assim como do processo de consulta 
nacional do texto que resultou na resolução ANTT n0 5.232/16, enviando 

Transporte Rodoviário  
DE PRODUTOS PERIGOSOS

por Sílvio Patente e Maria dos Anjos Pereira de Matos



conjuntamente com outras entidades mais 
de 200 contribuições, das quais 84% foram 
aceitas.

A ABTLP, constituída em 1998, traz entre 
seus objetivos a busca pelo desenvolvimento 
de ampla colaboração com os poderes 
públicos, assessorando-os nos estudos para 
normatização (projetos de leis, decretos, 
regulamentos, portarias, instruções, 
resoluções etc.) relacionados ao mercado 
de transporte e logística de produtos 
perigosos, por isso tem presença constante 
em diversos fóruns que desenvolvem estudos 
e/ou regulamentações ligados ao setor da 
movimentação de produtos perigosos.

Diferentemente da resolução ANTT n0 
420/04, a nova resolução é apresentada sob 
outro formato: os capítulos estão dispostos 
separadamente em anexos.

Dentre as muitas alterações advindas da 
resolução ANTT n0 5.232/16, citamos algumas:

•	 Alterada	a	descrição	da	classe	9	
para: Substâncias e artigos perigosos 
diversos, incluindo substâncias 
que apresentam risco para o meio 
ambiente.

As	 informações	 correspondentes	 à	 classe	
9 sofreram um acréscimo significativo em 
relação	 à	 instrução	 complementar	 de	 2004.	
Critérios envolvendo a classificação de 
substâncias que apresentam risco ao meio 
ambiente estão inseridos ao longo do capitulo 
2.9, juntamente com alguns procedimentos 
apresentados em sistemáticas de definições 
de categorias classificatórias.

•	 Os	líquidos	inflamáveis	para	fins	de	
classificação	passam	agora	a	ter	o	
ponto de fulgor até o limite de 60°C e 
não	mais	60,5°C.	Na	prática	significa	
dizer que o produto, cujo ponto de 
fulgor	está	entre	60,1°C	e	60,5°C	que	

era	classificado	como	inflamável	pelo	
Grupo de Embalagem III, deixa de ser 
classificado	como	produto	perigoso	
para efeito deste regulamento.

•	 A	mistura	de	gasolina	e	etanol	
transportada anteriormente como 
ONU	1203	GASOLINA	passará	a	ser	
transportada	como	ONU	3475	MISTURA	
DE ETANOL E GASOLINA com mais de 
10%	de	etanol.

Embarcadores e transportadores desse 
produto a granel, por exemplo, devem 
providenciar novos painéis de segurança, ficha 
de emergência, FISPQ, além de alterações no 
documento fiscal e a LETPP para o município 
de São Paulo;

•	 A	provisão	especial	TP13,	que	exigia	o	
aparelho de respiração autônomo, foi 
retirada. Ao carregar produto perigoso 
acondicionado em tanque-portátil, 
por exemplo, o transportador não 
precisará mais de portar o aparelho de 
respiração autônomo;

•	 Foi	adicionado	um	capítulo	especifico	
para as embalagens vazias e não 
limpas, além de um número ONU 
próprio:	ONU	3509.	As	embalagens	
vazias e não limpas transportadas para 
fins	de	recondicionamento,	reparo,	
inspeção periódica, refabricação, 
descarte	ou	disposição	final	que	
contiveram produtos perigosos devem 
manter os rótulos de risco, marcação 
e número ONU referentes ao produto 
originalmente contido. Devem estar 
fechadas e livres de contaminação 
exterior;

•	 Cofres	de	cargas	utilizados	para	o	
transporte de produtos perigosos 
deverão portar rótulos de risco do 
mesmo tamanho que aplicados 
às embalagens que estiver 
acondicionando. 
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Atenção transportador de carga fracionada!

•	 No	documento	fiscal,	a	sequência	da	descrição	do	produto	
perigoso foi padronizada, não podendo ser alterada. 

Exemplo: ONU 1098 ALCOOL ALÍLICO 6.1 (3) I 1000 kg

Na resolução ANTT n0 420/04 a ordem das informações podia ser 
alterada, mas agora não mais;

•	 A	declaração	do	expedidor	passa	a	ser	em	formato	obrigatório.	
O texto deve ser o seguinte:

 “Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente 
classificados,	embalados,	identificados,	e	estivados	para	
suportar os riscos das operações de transporte e que atendem 
às	exigências	da	regulamentação”.

ARTIGO

Silvio Patente é 
Secretário Executivo 
da ABTLP. Formado 
em Administração 
de Empresas, possui 
mais de 40 anos 
de experiência em 
transporte de cargas 
e produtos perigosos.

Maria dos Anjos 
Pereira de Matos é 
Assessora Técnica da 
ABTLP e Coordenadora 
da Subcomissão de 
Estudos e Prevenção de 
Acidentes no Transporte 
Rodoviário de Produtos 
Perigosos da Região 
do Alto Tietê, formada 
em Administração 
de Empresas e pós-
graduada em Logística 
e Gestão Ambiental. 

A declaração deve ser assinada e datada 
pelo expedidor, e deve conter número do 
RG, do CPF, ou do CNPJ do responsável pela 
sua emissão, exceto quando apresentada 
impressa no documento fiscal;

•	 É	proibido	o	transporte	de	amostras	
testemunhas de produtos perigosos 
embalados dentro da cabine dos 
veículos, devendo o produto perigoso 
ser acondicionado em compartimento 
próprio localizado separado da cabine 
do veículo e deve estar devidamente 
embalado	com	identificação	
exigidas ao produto, além de estar 
estivado para evitar qualquer tipo de 
vazamento.

Estes são alguns exemplos do que a resolução 
ANTT 5.232/16 traz em seu bojo. O importante é 
que os envolvidos no transporte de produtos 
perigosos estejam cientes para não serem 
surpreendidos numa fiscalização.

No último dia 03/07/2017, a ANTT publicou a 
resolução ANTT n0 5.377, alterando o caput do 
artigo 2o da resolução ANTT n0 5.232/16.

Desta forma, o prazo para exigência de 
cumprimento das disposições estabelecidas 
nos anexos da Resolução ANTT n0 5.232/16 
passa de 7 para 12 meses. Isto equivale 
a dizer que as empresas obtiveram um 
prazo	 maior	 para	 se	 adequarem	 às	 novas	
instruções complementares ao regulamento 
de transporte de produtos perigosos.

É importante frisar que as resoluções ANTT n0 
420/04 e n0 5.232/16 estão simultaneamente 
em vigor até 15/12/2017.





A COMJOVEM Nacional está comemorando 10 anos de existência. 
Nesse período, aconteceram diversos eventos, encontros, campanhas 
e reuniões que unificaram os jovens em torno de um mesmo objetivo: 
fortalecer as atuais e futuras gerações do TRC. Mas afinal, quem são 
esses jovens? O que eles pensam? Onde atuam? O que os motiva?

Para responder essas questões, a NTC&Logística elaborou uma pesquisa 
que mostra o retrato dessa geração de jovens empresários. Veja nas 
ilustrações a seguir.

PESQUISA

COMJOVEM:  
mostra sua cara

Perfil dos participantes

Feminino 22,3%

Masculino 77,7%

44,7%

Acima 
de 35 anos

26,2%

6,8%

1,9%
Entre 31 
e 35 anos

Entre 26
e 30 anos

20,4%

Entre 21 
e 25 anos

Até 
20 anos



15,5%

31,1%

26,2%

27,2%

MBAPós-graduaçãoSuperior
completo

Superior
incompleto

Sócio

44,7%

Filho de sócio
da empresa

45,6%

Executivo contratado

9,7%
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CARGO OCUPADO

Diretor 47,6%
Gerente 25,2%

Sócio 15,5%
Encarregado 3,9%

Conselho 2,9%
Analista RH 1,0%

Assistente1,0%
Comercial1,0%

Contratado PJ 1,0%
Coordenador 1,0%

HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA NO SETOR DE TRANSPORTES?

29,1%

5,8%

1,9%

63,1%
Acima de 11 anos

Entre 6 e 10 anos

Entre 1 e 5 anos

Menos de 1 ano

PESQUISA



COMO FICOU SABENDO DA COMJOVEM?

Pelo site do sindicato

3,9%

Pelo pai que já é 
participante do Sindicato

13,6%
E-mail marketing 
do Sindicato

14,6%

Colega de transporte
que já participava

50,5%

Outros

17,5%

O que mais o motivou  
a participar da Comjovem:

Networking 37,9%

Crescimento profissional 35,9%

Conhecimento técnico 11,7%

Participação no sindicato  5,8%

Novas amizades  2,9%

Todas as alternativas  2,0%

Amizade / conhecimento técnico  1,0%

Fazer visitas técnicas  1,0%

Todas as outras  1,0%

Um pouco de tudo acima  1,0%

Participa da COMJOVEM pois  
enxerga as seguintes vantagens:

Não vê vantagem 2,9%

Traz vantagens de crescimento pessoal 6,8%

Traz vantagens de crescimento profissional 7,8%

Traz vantagens de crescimento pessoal e profissional 19,4%

Traz vantagens de crescimento pessoal,  
profissional e para minha empresa 63,1%
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Segmento principal de atuação das empresas:

Fracionado 36,9%

Lotação 35,0%

Cargas liquidas  7,8%

Commodities  5,8%

Refrigerada  4,9%

Contêineres  1,9%

Aéreo  1,0%

Cargas perigosas em tanques aquecidos  1,0%

Cegonheiro  1,0%

Consultoria  1,0%

Internacional  1,0%

Logística  1,0%

Manutenção de semirreboques  1,0%

Mudanças  1,0%

Área de atuação das empresas:

Interestadual (atende alguns Estados) 32,0%

Nacional (atende todos Estados) 27,3%

Municipal, Estadual, Interestadual (atende alguns 
Estados)

12,6%

Estadual, Interestadual (atende alguns Estados) 11,7%

Municipal e Estadual  5,8%

Estadual  3,9%

Internacional  2,9%

Interestadual (atende alguns Estados),  
Nacional (atende todos Estados)

 1,9%

Estadual, Interestadual (atende alguns Estados), 
Internacional

 1,0%

Estadual, Nacional (atende todos Estados)  1,0%

Municipal  1,0%

Perfil das 
empresas

PESQUISA



Faturamento médio anual das empresas é 
de	14,6	milhões:

Acima de 20 milhões / ano 33,0%

Entre 10 e 20 milhões/ ano 18,4%

Entre 1 milhão e 3 milhões/ano 17,5%

Entre 5 e 10 milhões/ ano 14,6%

Entre 3 e 5 milhões por ano 12,6%

Até 1 milhão/anual 3,9%

Média de funcionário das  
empresas	é	de	189:

Até 50 funcionários 35,9%

Entre 101 e 300 funcionários 22,3%

Entre 51 e 100 funcionários 21,4%

Acima de 500 funcionários 10,7%

Entre 301 e 500 funcionários 9,7%

DISTRIBUIÇÃO DA FROTA POR TIPO

Extra pesado 25,6%

Semi pesado 15%

Médio 15%

Leve 12,2%

Pesado 31,4%

A FROTA DE VEÍCULOS DAS EMPRESAS É COMPOSTA DE 150 CAMINHÕES EM MÉDIA.

19%

19%

20%

33%

 4%

5%

Outras

IVECO

Mercedes Benz

Volvo

MAN / Volkswagen

Scania
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Outras 
Informações
•	 97% utilizam sistemas de rastreamento;

•	 80% possui ERP;

•	 88% controla a jornada de trabalho dos seus motoristas:

35,2% por sistemas eletrônicos

64,8% utiliza sistema físico (diário de bordo ou papeleta)

•	 54,4% possui programa de controle de uso de álcool e drogas;

•	 35,0% fazem algum tipo de teste para controle de uso de álcool e drogas

Cabelo 30,6%

Bafômetro 19,4%

Urina 16,7%

Bafômetro e Urina 13,9%

Bafômetro e Cabelo 	5,6%

Bafômetro, Urina e Cabelo  5,6%

Urina e Cabelo  5,6%

Sangue  2,8%

•	 50,5% possui sistema de telemetria nos veículos;

•	 51,5% possui ou participa de algum programa de redução de acidentes de trânsito;

•	 98,1% tem algum tipo de seguro

RCTR-C 81%

RCF- DC 64%

Carta DDR 46%

Ambiental 36%

Auto frota (casco, roubo etc) 43%

RCF-V Resp. civil facultativa de veículos (terceiros) 60%

De vida para motoristas 82%

PESQUISA



O Selo de Conformidade é um atestado fornecido pela ANFIR  
que demonstra a situação de regularidade legal e técnica da 
empresa, incluindo requisitos obrigatórios e recomendáveis.

Aliar o nome de sua empresa à força 
do Selo de Conformidade ANFIR 

representa o aumento da 
sinergia do setor e a potencial 

ampliação dos negócios,  
diferenciando sua empresa  
em reputação e confiança  

de mercado.

A ANFIR é uma entidade que congrega, 
dentre suas quase duas mil associadas 
e afiliadas, micro, pequenas, médias e 
grandes empresas ligadas ao segmento de 
transporte de cargas. Estas companhias são 
as responsáveis pela fabricação de todos os 
implementos rodoviários utilizados no Brasil 
e ainda exportam seus produtos para todos 
os continentes, compondo as frotas que 
movimentam as riquezas do mundo.

www.anfir.org.br

Junte-se a nós!

Anfir_Institucional_1.indd   1 28/10/2016   10:19:18



ENTRE
V ISTA

JUIZ MARLOS MELEK E A 
Reforma Trabalhista

A Reforma Trabalhista foi aprovada pelo 
Senado em julho de 2017, sendo o desfecho de 
quase um ano de muito trabalho e o início de 
um novo caminho rumo ao desenvolvimento 
sustentável no Brasil. Quem afirma isso é o 
Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 90 
região (Paraná), Marlos Melek, que participou 
ativamente da redação da nova lei, bem como 
defendeu o texto em diversas palestras e 
sabatinas por todo Brasil. 

Em entrevista para o Anuário NTC – Brasil 
Transportes, Melek contou como foi sua 
participação nesse processo, quais foram os 
principais obstáculos encontrados e como ele 
vê o Brasil daqui para frente.

1.	 Em	 qual	 momento	 você	 começou	 a	 se	
envolver com a Reforma Trabalhista?

Eu comecei a me envolver com a reforma 
trabalhista muito antes de ela existir. Em 
março de 2016 eu lancei o livro “Trabalhista! 
E agora?”, em que eu apontava inúmeras 
sugestões de melhorias para a legislação 
trabalhista brasileira. Devido ao sucesso do 
livro, eu dei muitas entrevistas e a Casa Civil 
me chamou para uma conversa em novembro 
do ano passado (2016), quando fui convidado 
tecnicamente a auxiliá-los na elaboração 
de alguns textos trabalhistas. Isso foi feito. 
Aquele miniprojeto foi enviado para a Câmara 
Federal e, algum tempo depois, fui convidado 
a ser juiz auxiliar da presidência no Tribunal 
Superior do Trabalho, em Brasilia. Um mês 
depois fui convidado pelo deputado federal, 
Rogério Marinho, que é o relator da reforma 
na Câmara, para integrar e ser membro 
da equipe de redação final da Reforma 
Trabalhista Brasileira. 

2.	 Como	isso	aconteceu?
Começamos do zero a escrever o texto. Eu fui 
sabatinado no Senado Federal, na comissão 
de assuntos econômicos e depois na CCJ 
para defender os aspectos econômicos e de 
constitucionalidade do projeto.

Foto: Amarildo Henning



3.	 Que	tipos	de	obstáculos	apareceram	durante	esse	processo?
Não há caminhada na vida que não tenha obstáculos. Mexer na lei 
trabalhista, que existe desde a década de 40, que move paixões e 
ideologia, foi um desafio grande. Mas nós estávamos preparados e 
sabíamos que não seria fácil. Nós tivemos que ter um poder muito 
forte de argumentação, não só na Câmara Federal, no Senado Federal, 
na Casa Civil da Presidência da República, mas especialmente perante 
o poder judiciário. Nós tivemos que argumentar muito com o poder 
judiciário para que esse projeto pudesse seguir em frente. 

Então, eu diria que os maiores obstáculos estão relacionados aos focos 
de resistência, que são absolutamente legítimos em uma democracia, 
em determinados pontos da sociedade brasileira. 

4.	 Na	sua	opinião,	qual	é	a	importância	dessa	reforma	para	a	economia	
brasileira?

Eu vejo a reforma trabalhista como uma lição de democracia, como o 
início de um processo para tirar o Brasil do atraso. Eu digo que a reforma 
trabalhista vai diminuir as profundas desigualdades sociais do Brasil. 
Isso é o ponto chave da reforma. Porque, tratando com mais segurança 
jurídica quem gera emprego, você estimula as pessoas a contratar. É 
preciso criar uma atmosfera para que o empresário acredite que é fácil 
gerar emprego no Brasil, que é seguro fazer isso. Assim, nós teremos 
uma redução brutal no desemprego. E é assim que nós vamos dar 
oportunidade para as pessoas. Por um lado, (é preciso haver) segurança 
jurídica para quem emprega, porque assim nós temos empresas 
mais fortes. E, com a modernização da lei trabalhista, nós atraímos 
mais investimentos, inclusive estrangeiros. Multinacionais já vêm 
sinalizando isso e prevendo grandes investimento aqui, principalmente 
por conta da reforma trabalhista.

5. Críticos dizem que a reforma vai tirar direitos do trabalhador. O 
que	você	tem	a	dizer	sobre	isso?

A reforma trabalhista não tirou direito de ninguém. Nem de quem é 
empregado, nem de quem está desempregado, nem de quem emprega. 
Nós apenas modernizamos uma lei que é da década de 1940, sem tirar 
emprego de ninguém, sem tirar direito de ninguém, sem precarizar 
qualquer relação de trabalho. Nós encontramos novas soluções para 
velhos problemas do Brasil. Se o empregador é livre para contratar, ele 
também deve ser livre para dispensar. Liberdade para dispensar caso o 
negócio não vá bem. É muito fácil falar de direito social quando se faz 
esmola com o chapéu dos outros, usando o dinheiro dos outros. 

6.	 Como	 você	 acredita	 que	 será	 a	
implementação das novas regras, na 
prática?

Vale ressaltar que a reforma não terá custos 
para as empresas. O prazo de implementação 
é de 120 dias para todos conhecerem melhor 
a nova lei. Aprofundando a discussão e a 
interpretação. Para que ela entre em vigor 
sem maiores problemas. As mudanças são 
para melhor, o texto é simples, a liberdade é 
maior. A nova lei se aplica aos contratos que 
já estão em vigor. As mudanças vão acontecer 
naturalmente nos contratos de trabalho.

7.	 Como	 o	 senhor	 vê	 o	 Brasil	 daqui	
para frente com essa nova legislação 
trabalhista?

Eu vejo um Brasil gigante. Um Brasil que 
começa a se desenvolver de forma mais 
concreta. Não que a reforma trabalhista 
resolva todos os problemas do Brasil. Isso 
seria uma utopia. Eu costumo dizer que a 
reforma trabalhista é a ponta do iceberg. O 
governo está empenhado em realizar outras 
reformas importantes, como a tributária, da 
previdência e outras que são necessárias. 
Mas a trabalhista é especial, porque está 
diretamente	ligada	à	nossa	produção.	Envolve	
milhões de brasileiros. E melhorando as leis 
trabalhistas, facilitando para todo mundo, 
nós estaremos fazendo com que o Brasil 
se desenvolva. Isso significa ver as pessoas 
mais humildes terem acesso ao mercado 
de trabalho, as pessoas mais qualificadas 
também terão mais oportunidade de emprego. 
Produzindo mais, aumentando o PIB. E assim 
nós temos mais desenvolvimento para todos. 

Muitas vezes precisamos mudar e isso gera 
estresse. Mas é preciso mudar. E a história 
nos julgará. Dirá que nós fizemos o melhor 
pelo nosso país. 
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REFORMA
TRABALHISTA

A Lei 13.467, de 13/07/2017, que entrará em 
vigor em 11/11/2017 marca uma nova etapa 
nas relações trabalhistas no país. Trata-se 
da maior reforma da legislação trabalhista 
brasileira desde 1943 quando a CLT foi criada. 

Nesses últimos 74 anos o Brasil mudou, criou 
uma economia forte e globalizada, as relações 
de trabalho também sofreram alterações e a 
legislação trabalhista ficou ultrapassada e 
fora da realidade atual. 

As entidades do nosso setor, lideradas 
pela NTC&Logística, preocupadas com a 
necessidade de uma reforma trabalhista 
que possibilitasse o fomento da atividade 
econômica, gerasse mais empregos e 
oferecesse mais segurança jurídica aos atores 
sociais, discutiu amplamente o assunto 
e colheu várias propostas das entidades, 
lideranças e empresários e apresentou ao 
Congresso Nacional 34 propostas de mudanças 
na legislação, sendo que várias foram 
contempladas no PL 6787 que deu origem a Lei 
13.467/17.

A nova lei altera diversos artigos da CLT e 
trata de direito material, sindical, coletivo e 
processual.

DIREITO MATERIAL
1) Grupo econômico - art. 2, § 30, da CLT

A CLT previa a solidariedade das empresas 
integrantes de grupo econômico quanto ao 
cumprimento das obrigações trabalhistas das 
empresas ainda que cada uma delas tenha 
personalidade jurídica própria.

Com a reforma, há solidariedade entre as 
empresas pelas obrigações trabalhistas, 
ainda que haja autonomia entre as empresas 
integrantes do grupo e a mera identidade 
de sócios, não caracteriza grupo econômico. 
É necessária a demonstração do interesse 
integrado, comunhão de interesses e atuação 
conjunta das empresas.

2) Sócio retirante - débitos trabalhistas - art. 
10-A, da CLT

A LEI 13.467, DE 13/07/2017 E A  
Reforma Trabalhista

Não havia previsão na CLT sobre esse tema, 
mas a jurisprudência entende que o sócio 
retirante responde pelos débitos trabalhistas 
desde que tenha se beneficiado da prestação 
de serviços, independentemente de ter sido 
alterado o contrato social.

Agora o sócio retirante responde 
subsidiariamente pelos débitos trabalhistas 
da sociedade, pelo tempo que figurou como 
sócio até dois anos depois de averbada a 
modificação do contrato social, respeitada a 
seguinte gradação: 1) a empresa devedora; 2) 
os sócios atuais e; 3) os sócios retirantes. Em 
caso de fraude na alteração societária, o sócio 
retirante responde solidariamente.

3) Sucessão empresarial - 448-A, da CLT

A CLT apenas dispunha que a mudança na 
propriedade ou na estrutura jurídica da 
empresa não afetará os contratos de trabalho 
dos respectivos empregados.

Com a reforma caracterizada a sucessão 
empresarial ou de empregadores (CLT, 
arts.10 e 448), as obrigações trabalhistas, 
inclusive	as	contraídas	à	época	da	prestação	
de serviços para a empresa sucedida, são 
de responsabilidade da sucessora. Se ficar 
comprovada fraude na transferência haverá 
responsabilidade solidária entre as empresas 
sucedida e sucessora.

4) Aplicação Direito do Direito Comum - 
art.8, § 10, 2 e 30, da CLT

A CLT estabelecia que o direito comum era 
fonte subsidiária do direito do trabalho, 
naquilo em que não for incompatível com os 
princípios fundamentais deste.

A nova redação do artigo 80 prevê que o direito 
comum será fonte subsidiária do direito do 
trabalho. As súmulas e outros enunciados do 
TST e dos TRT não poderão restringir direitos 
legalmente previstos nem criar obrigações 
não previstas em lei.

Há uma nova regra de que no exame de 
convenção ou acordo coletivo a Justiça 
do Trabalho analisará exclusivamente a 

Por Narciso 
Figueirôa Junior



conformidade dos elementos essenciais do 
negócio jurídico de que trata o art.104 do 
Código Civil (I- agente capaz, II- objeto licito, 
III- possível, determinado ou determinável, IV- 
forma prescrita ou não defesa em lei).

5) Prescrição trabalhista de acordo com a 
Constituição Federal - art. 11, da CLT

A CLT tratava da prescrição estabelecendo 
que o prazo prescricional para os créditos 
trabalhistas para o trabalhador urbano é de 5 
anos até o limite de 2 anos após a extinção 
do contrato e de 2 anos, após a extinção do 
contrato de trabalho, para o trabalhador rural.

Com a reforma trabalhista o prazo de 5 anos 
para prescrição dos créditos resultantes das 
relações de trabalho tanto para trabalhadores 
urbanos quanto rurais, passou a ser até o 
limite de 2 anos após a extinção do contrato de 
trabalho. Em se tratando de ação que envolva 
pedido de prestações sucessivas decorrentes 
de alteração ou descumprimento do pactuado 
a prescrição é total, salvo quando o direito 
à	 parcela	 também	 esteja	 assegurado	 por	 lei.	
Outra alteração estabelece que a interrupção 
da prescrição somente ocorrerá com o 
ajuizamento da ação trabalhista, ainda que 
em juízo incompetente, mesmo que venha a 
ser extinta sem apreciação do mérito, apenas 
para os pedidos idênticos.

6) Prescrição intercorrente - art. 11-A, da CLT

A CLT não tratava da prescrição intercorrente, 
assim entendida como sendo aquela que 
ocorre no curso do processo. Não era admitida 
na Justiça do Trabalho. O início do prazo da 
prescrição intercorrente ocorre quando o 
exequente deixa de cumprir determinação 
judicial no curso da execução.

Agora ocorre a prescrição intercorrente no 
processo do trabalho no prazo de 2 anos, 
passando a correr o prazo a partir de quando 
o exequente deixa de cumprir determinação 
judicial no curso da execução. A declaração 
da prescrição intercorrente pode ser requerida 
ou declarada de ofício em qualquer grau de 
jurisdição.

7) Multa por ausência de registro – art. 47, 
caput, § 10, § 20 e 47-A, da CLT

A multa por falta de registro do empregado era 
de 1 salário mínimo regional por empregado 
não registrado, acrescido de igual valor em 
cada reincidência.

Agora, a multa por ausência de registro de 
empregado passa a ser de R$ 3.000,00 por 
empregado nessa condição, acrescido de igual 
valor em cada reincidência. Caso trate-se de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, 
o valor da multa por ausência de registro é de 
R$ 800,00. A infração por ausência de registro 
constitui exceção ao critério da dupla visita. 
Se o empregador não anotar no registro 
próprio todas as informações funcionais do 
empregado,	ficará	sujeito	à	multa	de	R$	600,00	
por empregado prejudicado.

8) Horas in itinere – exclusão - art. 58, § 20, 
da CLT

A regra geral era a de que o tempo despendido 
pelo empregado até o local de trabalho e para 
o seu retorno, por qualquer meio de transporte 
não era computado na jornada de trabalho, 
salvo, quando, tratando-se de local de difícil 
acesso ou não servido por transporte público, 
o empregador fornecesse a condução.

Com a reforma trabalhista as horas in itinere, 
assim entendidas como o tempo despendido 
pelo empregado desde a sua residência até a 
efetiva ocupação do posto de trabalho e para o 
seu retorno, caminhando ou por qualquer outro 
meio de transporte, inclusive o fornecido pelo 
empregador, não será computado na jornada 
de	trabalho	por	não	ser	tempo	à	disposição	do	
empregador.

9) Situações em que não será considerada 
hora extra – art. 40, § 20, da CLT

Como regra geral, a CLT considera como de 
serviço efetivo o período em que o empregado 
esteja	à	disposição	do	empregador	aguardando	
ou executando ordens, salvo disposição 
especial expressamente consignada. Uma 
exceção a essa regra é o tempo de espera 
do motorista profissional (CLT, artigo 235-C, 
par.80). 

As novidades sobre esse tema são as 
seguintes: a) foi criada uma nova exceção 
à	 regra	 do	 tempo	 a	 disposição;	 b)	 mesmo	
que ultrapassado o limite de 5 minutos 
previsto no artigo 58, par.10, da CLT, não será 
computado	 como	 tempo	 à	 disposição	 e	 nem	
hora extra, quando o empregado, por escolha 
própria buscar proteção pessoal, em caso 
de insegurança nas vias públicas ou más 
condições climáticas, bem como adentrar ou 
permanecer nas dependências da empresa 
para exercer atividades particulares, entre 
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outras: I – práticas religiosas; II – descanso; 
III – lazer; IV – estudo; V – alimentação; VI – 
atividades de relacionamento social; VII 
– higiene pessoal; VIII – troca de roupa ou 
uniforme, quando não houver obrigatoriedade 
de realizar a troca na empresa.

10) Contrato tempo parcial – novas regras - 
art. 58-A, § 30, 40, 50, 60 e 70, da CLT

A CLT tratava o contrato a tempo parcial como 
sendo o ajuste especial com limite máximo de 
25 horas semanais, pagamento proporcional 
a jornada de trabalho, podendo ser acrescida 
horas suplementares, em número não 
excedente de 2 horas, mediante acordo 
escrito entre empregador e empregado, ou 
mediante contrato coletivo de trabalho. A hora 
suplementar deveria ser paga com adicional 
de pelo menos 20% da hora normal, sendo 
proibido fazer hora extras nessa modalidade de 
contrato. As férias proporcionais eram devidas 
a cada 12 meses de vigência do contrato de 
trabalho e nesse contrato a CLT não permitia 
o abono de férias de 1/3. Se o empregado 
contasse com mais de 7 faltas injustificadas 
ao longo do período aquisitivo, o período de 
férias	seria	reduzido	à	metade.

A reforma trouxe várias alterações nessa 
modalidade de contratação. Continua sendo 
uma modalidade especial de contrato de 
trabalho, mas passa a ter um limite máximo 
de 30 horas semanais sem a possibilidade 
de horas suplementares semanais, ou, ainda, 
aquele cuja duração não exceda a 26 horas 
semanais com a possibilidade de acréscimo 
de ate 6 horas suplementares semanais. 
O contrato passa a ser formalizado por 
acordo individual, convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho. Se o contrato 
de trabalho em regime de tempo parcial for 
estabelecido em número inferior a 26 horas 
semanais, as horas suplementares a este 
número serão consideradas horas extras 
para fins de pagamento do adicional de 
50%, estando também limitadas a 6 horas 
suplementares semanais. De acordo com a 
reforma, há possibilidade de se compensar 
as horas suplementares diretamente até a 
semana	 imediatamente	 posterior	 à	 da	 sua	
execução, devendo ser feita a sua quitação 
na folha de pagamento do mês subsequente 
caso não sejam compensadas. Faculta-se ao 
empregado contratado sob regime de tempo 
parcial converter 1/3 do período de férias a que 
tiver direito em abono pecuniário. Agora as 

férias no regime de trabalho a tempo parcial 
passam a ser regidas pela regra geral dos 
demais contratos de trabalho (art.130), sendo 
revogado o art.130-A e foi revogado o par.30 
do art.143 da CLT. Agora, nesse contrato, é 
permitido o abono de 1/3 das férias.

11) Compensação de Horas - art. 59, 59-A, 
59-B e 59-C, da CLT

A CLT permite o acréscimo de horas extras 
em número não excedente de 2, mediante 
acordo escrito entre empregado e empregador 
ou mediante contrato coletivo de trabalho 
e o banco de horas somente poderia ser 
formalizado através de acordo ou convenção 
coletiva com possibilidade de compensação 
no período máximo de 1 ano, não podendo 
ser ultrapassado o limite de 10 horas diárias. 
Em caso de rescisão do contrato de trabalho 
sem a compensação integral, o empregado o 
emperegado faria jus ao pagamento das horas 
extras não compensadas, calculadas sobre o 
valor da remuneração da data da rescisão.

A reforma trouxe alterações sensíveis nesse 
tema. Passa a ser permitido o acréscimo 
de horas extras em número não excedente 
deduas, por acordo individual, convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho. 
Agora a CLT passa a contar com 3 espécies 
de compensação de horas: 1) Banco de horas 
com compensação no período máximo de 
6 meses, pode ser por acordo individual 
escrito; 2) Compensação de jornada para a 
compensação no mesmo mês pode ser por 
acordo individual, tácito ou escrito; 3) Banco 
de horas de compensação de no máximo 1 
ano, mediante acordo ou convenção coletiva 
de trabalho. Se descumpridas as regras para 
compensação de jornada, inclusive através 
de acordo tácito, não implica a repetição do 
pagamento	 das	 horas	 excedentes	 à	 jornada	
normal diária se não ultrapassada as 44 horas 
semanais, sendo devido apenas o adicional. 
A prestação de horas extras habituais não 
descaracteriza o acordo de compensação de 
jornada e o banco de horas. O banco de horas 
para o motorista profissional continua sendo 
aquele previsto no par.20, do artigo 59, da CLT, 
ou seja, somente pode ser formalizado através 
de acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
Permanece inalterado o art.235-C que permite 
a prorrogação da jornada diária do motorista 
profissional por até 2 horas extras ou até 4 
horas extras mediante acordo ou convenção 
coletiva de trabalho.



12) Jornada 12 por 36 – Artigo 59-A e 60 da CLT

A única previsão contida na CLT sobre a 
jornada de 12 por 36, antes da reforma, era o 
artigo 235-F com a redação trazida pela Lei 
13.103/15 e que trata do motorista profissional. 
Não havia nenhum outro dispositivo na CLT 
que tratava da jornada de 12 por 36 para outros 
empregados, apenas a Súmula 85 do TST.

Agora há previsão expressa na CLT para a 
jornada de 12 por 36 ininterruptas de descanso, 
observados ou indenizados os intervalos para 
repouso e alimentação, sendo válida desde 
que formalizada mediante acordo individual 
escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo 
de trabalho. A remuneração mensal paga pela 
jornada de 12 por 36 abrange os pagamentos 
devidos pelo DSR e pelos descansos em 
feriados. A prestação de serviços em jornada 
de 12 por 36 não exige licença prévia do 
MTE. Para o motorista profissional continua 
valendo o disposto no artigo 235-F da CLT, ou 
seja, a jornada de 12 por 36 somente pode ser 
implementada mediante acordo ou convenção 
coletiva.

13) Horas extras por necessidade imperiosa 
– Artigo 61, § 10, da CLT

A redação do caput do artigo 61 permanece 
inalterada, dispondo que, em havendo excesso 
de jornada por necessidade imperiosa, a 
duração do trabalho pode exceder ao limite 
legal ou convencionado. Seja para fazer face 
a motivo de força maior, seja para atender a 
realização ou conclusão de serviços inadiáveis 
ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo 
manifesto. Havia uma necessária comunicação 
ao Ministério do Trabalho e Emprego, dentro 
de 10 dias ou, antes desse prazo, justificado no 
momento da fiscalização sem prejuízo dessa 
comunicação e dispunha ainda o referido 
dispositivo que as horas em excesso deverão 
ser pagas com adicional de 50% e, em se 
tratando de motivo de força maior, não pode 
exceder a 12 horas.

Houve alteração do par.10, do artigo 61, da CLT, 
para dispor que o excesso pode ser exigido 
independentemente de convenção coletivo 
ou acordo coletivo; ou seja, foi excluída a 
exigência de comunicação ao MTE dentro de 
10 dias.

14) Artigo 71 intervalo intrajornada – 
Supressão – indenização – art. 71, § 40, da CLT

A antiga redação do par.40, do artigo 71 da CLT 

dispunha que a não concessão do intervalo 
para repouso e alimentação gera o direito do 
empregado de ser remunerado pelo período 
correspondente com um acréscimo de no 
mínimo 50% sobre o valor da remuneração da 
hora normal de trabalho. 

Agora, caso não seja concedido total ou 
parcialmente o intervalo intrajornada 
mínimo para repouso e alimentação, tanto 
para empregados urbanos quanto para os 
rurais, o acréscimo de 50% sobre o valor da 
remuneração da hora normal de trabalho 
apenas do período suprimido, terá natureza 
indenizatória, ou seja, não terá nenhuma 
outra repercussão em verbas trabalhistas ou 
contribuição previdenciária. 

15) Férias - fracionamento em 3 períodos – 
art. 134 da CLT

A redação antiga do artigo 134 da CLT prescrevia 
que as férias devem ser concedidas em um só 
período,	 nos	 12	 meses	 subsequentes	 à	 data	
em que o empregado tiver direito adquirido. 
Somente em casos excepcionais as férias 
eram concedidas em 2 períodos, um dos quais 
não poderá ser inferior a 10 dias corridos. Aos 
menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos 
de idade, as férias eram sempre concedidas de 
uma só vez.

Com a reforma, as férias poderão ser 
usufruídas em até 3 períodos, sendo que um 
deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos 
e os demais não poderão ser inferiores a 
5 dias corridos cada um, sendo necessária 
a concordância do empregado. Passa a 
ser proibido o início das férias no período 
de 2 dias que antecede feriado ou dia de 
repouso semanal remunerado e não há mais 
tratamento diferenciado aos menores de 
18 anos e aos maiores de 50 anos de idade 
podendo também nesses casos as férias ser 
fracionadas em 3 períodos.

16) Teletrabalho - art. 75-A a 75-E da CLT

A CLT possuía uma única previsão no artigo 
60, parágrafo único, dispondo que os meios 
telemáticos e informatizados de comando, 
controle e supervisão se equiparam, para fins 
de subordinação jurídica, aos meios pessoais e 
diretos de comando, controle e supervisão do 
trabalho alheio (Lei 12.551/11). 

A reforma trabalhista alterou a CLT para dispor 
que se considera teletrabalho a prestação 
de serviços preponderantemente fora das 
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dependências do empregador com a utilização 
de tecnologias de informação e de comunicação 
que, por sua natureza, não se constituam 
como trabalho externo. Não descaracteriza 
o	 teletrabalho	 o	 comparecimento	 à	 empresa	
para realização de atividades especificas, 
sendo que as atividades desenvolvidas 
devem fazer parte do contrato de trabalho. 
A alteração do regime presencial para 
teletrabalho pode ser feita através de mútuo 
consentimento e aditivo contratual. Por outro 
lado, a alteração do regime de teletrabalho 
para o presencial por decisão do empregador 
exige um prazo mínimo de 15 dias de transição 
e aditivo contratual. Dispõe ainda a nova CLT 
que o contrato escrito deverá dispor sobre 
a	 responsabilidade	 do	 empregado	 quanto	 à	
aquisição, manutenção ou fornecimento dos 
equipamentos e infraestrutura necessária 
e adequada ao teletrabalho e eventual 
reembolso de despesas pelo empregado. Tais 
utilidades não integram a remuneração do 
empregado. Cabe ao empregador instruir os 
empregados de maneira expressa e ostensiva 
quanto	 às	 preocupações	 a	 tomar	 a	 fim	 de	
evitar doenças ocupacionais e acidentes 
do trabalho. Por fim, dipõe a nova CLT que o 
regime de teletrabalho exclui os empregados 
do controle de jornada tendo sido incluído o 
inciso III ao art.62, da CLT.

17) Trabalho intermitente - art. 443 e 452-A 
da CLT

A CLT não tinha previsão sobre o trabalho 
intermitente. Agora o contrato de trabalho 
poderá ser celebrado de forma tácita, 
expressa, verbalmente ou por escrito, por 
prazo determinado ou indeterminado, ou para 
prestação de trabalho intermitente.

Trabalho intermitente é o contrato de trabalho 
escrito no qual a prestação de serviços com 
subordinação não é contínua, havendo 
alternância de períodos de prestação de 
serviços e de inatividade. Esses períodos 
são determinados em horas, dias ou meses, 
independentemente do tipo de atividade 
do empregado e do empregador, exceto 
para aeronautas; estes estão sob legislação 
própria. O contrato deve conter o valor da 
hora de trabalho, não podendo ser inferior 
ao	valor	horário	do	salário	mínimo	ou	àquele	
devido aos demais empregados da empresa 
que exerçam a mesma função em contrato 
intermitente ou não. A comunicação para 
a prestação de serviços poderá ser feita por 

qualquer meio eficaz com a informação da jornada, desde que haja uma 
antecedência mínima de 3 dias corridos.

O empregado terá um prazo de 1 dia útil para responder o chamado, 
presumindo-se a recusa no silêncio. A recusa da oferta não descaracteriza 
a subordinação.

Aceita a oferta para o trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo 
pagará	à	outra	parte,	no	prazo	de	30	dias,	multa	de	50%	da	remuneração	
que seria devida, permitida a compensação em igual prazo.

O	 período	 de	 inatividade	 não	 será	 considerado	 tempo	 à	 disposição	
ao empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros 
contratantes.

Ao final de cada período de prestação de serviços o empregado fará jus 
a: I) remuneração; II) férias proporcionais com o terço; III) 130 salário 
proporcional; IV) RSR e; V) adicionais legais; VI) FGTS; VII) contribuição 
previdenciária; VIII) férias integrais de 30 dias, a cada 12 meses, período 
no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo 
empregador.

18) Dano extrapatrimonial - arts. 223-A a 223-G, CLT.

A matéria não era regulamentada pela CLT. Os juízes se utilizavam das 
regras contidas no Código Civil e na jurisprudência.

A nova CLT define o dano extrapatrimonial como sendo a ação ou omissão 
que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, que 
são	titulares	exclusivas	do	direito	à	reparação.

Passam a ser protegidos na CLT os seguintes bens da pessoa física: a honra, 
a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, 
a saúde, o lazer e a integridade física. Passam a ser protegidos na CLT os 
seguintes bens da pessoa jurídica: a imagem, a marca, o nome, o segredo 
empresarial e o sigilo da correspondência. São responsáveis pelo dano 
extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem 
jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão.

É possível pedir a reparação dos danos extrapatrimoniais juntamente 
com os danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Nesse caso, a 
decisão discriminará os valores das indenizações especificas.

A indenização por danos materiais compreenderá os lucros cessantes 
(aquilo que se deixou de ganhar) e os danos emergentes (o prejuízo 
imediato) e não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais.

Ao julgar o pedido de indenização o juiz observará os seguintes critérios 
e parâmetros: 1) natureza do bem tutelado; 2) intensidade do sofrimento 
ou da humilhação; 3) possibilidade de superação física ou psicológica; 
4) reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão; 5) extensão e a 
duração dos efeitos da ofensa; 6) as condições em que ocorreu a ofensa 
ou o prejuízo moral; 7) o grau de dolo ou culpa; 8) a ocorrência de 
retratação espontânea; 9) o esforço efetivo para minimizar a ofensa; 10) 
o perdão, tácito ou expresso; 11) a situação social e econômica das partes 
envolvidas; 12) o grau de publicidade da ofensa.

Se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a indenização a ser paga 
a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a 
acumulação: 1) ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário 
contratual do ofendido; 2) ofensa de natureza média, até 5 vezes o último 



salário contratual do ofendido; 3) ofensa 
de natureza grave, até 20 vezes o salário 
contratual do ofendido; 4) ofensa de natureza 
gravíssima, até 50 vezes o salário contratual 
do ofendido.

19) Trabalho autônomo - 442-B da CLT

O trabalho autônomo também não tinha 
previsão na CLT. Era previsto apenas em 
algumas leis específicas quando se tratava, 
por exemplo, de transportador autônomo de 
cargas (Lei 11.442/2007) e de representante 
comercial (Lei 4.886/65).

Com o artigo 442-B, a CLT passa a dispor que 
a contratação do autônomo, cumpridas por 
este todas as formalidades legais, com ou 
sem exclusividade, de forma contínua ou não, 
afasta a qualidade de empregado prevista no 
artigo 30 da CLT.

20) Empregado nível superior - art. 444, par.
único, CLT

A CLT, como regra geral, dispunha que, 
independentemente do nível de escolaridade 
do empregado, haveria liberdade de pactuação 
das regras do contrato de trabalho, desde que 
não desrespeitem as regras de proteção ao 
trabalho, os instrumentos coletivos de trabalho 
e as decisões das autoridades competentes.

Com a reforma trabalhista, essa liberdade 
de pactuação foi ampliada em se tratando 
de empregado portador de diploma de nível 
superior e que perceba salário mensal igual 
ou superior a 2 vezes o limite máximo de 
benefícios da Previdência Social (em torno de 
R$ 11.000,00). A livre estipulação é aplicada 
agora	às	hipóteses	previstas	no	art.611-A	da	CLT	
com a mesma eficácia legal e preponderância 
sobre os acordos e convenções coletivas.

21) Vestimenta do empregado – 456-A, CLT

A CLT não tinha previsão sobre a vestimenta 
do empregado.

Agora, o empregador pode definir o padrão 
de vestimenta no meio ambiente de 
trabalho, autorizada a inclusão no uniforme 
de logomarcas da empresa ou de empresas 
parceiras e de outros itens de identificação. 
É de responsabilidade do empregado a 
higienização do uniforme, salvo nas hipóteses 
em que forem necessários procedimentos 
ou produtos diferentes dos utilizados para 
vestimentas de uso comum.

22) Arbitragem - remuneração superior - art. 507-A, CLT

A arbitragem não tinha previsão na CLT. A Lei 9.307/96 que trata da 
arbitragem autoriza a sua aplicação para solução de conflitos envolvendo 
direitos patrimoniais disponíveis. A jurisprudência trabalhista entende 
não ser possível a aplicação da arbitragem nos conflitos individuais 
de trabalho, pois os direitos trabalhistas são total ou parcialmente 
irrenunciáveis. Para os conflitos coletivos de trabalho, a arbitragem é 
autorizada pela Constituição Federal.

Com a nova redação trazida pelo artigo 507-A, a CLT agora permite 
expressamente que nos contratos individuais de trabalho cuja 
remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo de benefícios 
da Previdência Social (em torno de R$ 11.000,00), poderá ser pactuada 
cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do 
empregado ou mediante a concordância expressa, nos termos da Lei 
9.307/96.

23) Da remuneração/não incorporação - art. 457, CLT

A CLT entendia que estão compreendidas na remuneração do empregado, 
para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente 
pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que 
receber, as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias 
para viagem e abonos pagos pelo empregador. Se as diárias e ajudas de 
custo excedessem a 50% do salário do empregado eram incluídas nos 
salários.

Agora, passam a integrar o salário a importância fixa estipulada, as 
gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Foram 
excluídas as gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos. 
Ainda que habituais, as importâncias pagas a título de ajuda de custo, 
auxílio-alimentação (vedado o seu pagamento em dinheiro), diárias paga 
viagem, prêmios e abonos, não se incorporam ao contrato de trabalho 
e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e 
previdenciário.

Passam a ser definidos como prêmios as liberalidades concedidas 
pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a 
empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior 
ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.  

24) Salário utilidade - art. 458, § 50, CLT

A CLT estabelece no artigo 458, caput, como regra geral, que além do 
salário em dinheiro, compreende-se no salário, para todos efeitos legais, 
a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que 
a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente 
aos empregados. No parágrafo 20 do mesmo artigo, encontra-se um rol de 
utilidades concedidas pelo empregador.

Com a reforma, foi inserido no rol de utilidades que não serão 
consideradas	 como	 salário	 para	 qualquer	 efeito	 o	 valor	 relativo	 à	
assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou 
não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, 
aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares 
e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades 
de planos e coberturas.
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25) Novas regras para equiparação salarial – 
461, “caput”, par.10, par.50 e 60, CLT

De acordo com a antiga redação da CLT para 
a mesma função, trabalho de igual valor, 
prestado ao mesmo empregador, na mesma 
localidade, deverá ser pago o mesmo salário, 
sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. 
Se entre pessoas que exercem função com 
igual produtividade e com a mesma perfeição 
técnica houvesse diferença de tempo de 
serviço superior a 2 anos era possível haver 
diferença de salário. Havia exigências rígidas 
para a adoção do quadro de carreira, devendo 
ser organizado com critérios de promoção 
feitas alternadamente por merecimento e 
por antiguidade, dentro de cada categoria 
profissional, exigida a homologação pelo MTE.

A regra geral acima continua a mesma, 
mas a reforma alterou o caput do artigo 
461 substituindo a expressão “na mesma 
localidade” pela “no mesmo estabelecimento 
empresarial”. 

Agora, para que possa haver diferença de 
salário entre pessoas que exercem função com 
igual produtividade e com a mesma perfeição 
técnica, a diferença de tempo de serviço passa 
a ser superior a 4 anos e a diferença de tempo 
na função deve ser superior a 2 anos. No caso 
de adoção, pelo empregador de quadro de 
carreira, não é mais exigido que o mesmo seja 
reconhecido pelo MTE, basta que seja instituído 
por meio de norma interna da empresa ou de 
negociação coletiva, dispensada qualquer 
forma de homologação ou registro em órgão 
público. Também foi simplificado o critério 
de promoções podendo ser por merecimento 
ou por antiguidade, ou por apenas um dos 
critérios, dentro da categoria profissional. 

26) Desnecessidade de homologação – 
Revogação do § 10, do art. 477, CLT

A CLT antiga exigia a assistência do sindicato 
profissional ou do MTE, também conhecida 
como homologação, quando do pedido de 
demissão ou recibo de quitação da rescisão, do 
contrato de trabalho, firmado com empregado 
com mais de 1 ano de serviço, como requisito 
para sua validade. 

Essa exigência não existe mais. Basta o 
empregador pagar as verbas no prazo legal, 
sendo dispensada qualquer homologação, 
independentemente do empregado possuir 
mais de 1 ano de serviço na empresa. 

27) Pagamento de verbas rescisórias e prazo 
– art. 477, § 40 e 60, CLT

Na redação antiga da CLT, o pagamento das 
verbas rescisórias deveria ser feito no ato 
da homologação em dinheiro ou em cheque 
visado, salvo se o empregado for analfabeto, 
quando o pagamento somente poderá ser feito 
em dinheiro. Os prazos para pagamento das 
verbas rescisórias eram os seguintes: 1) até o 
10 dia útil imediato ao término do contrato; 2) 
até o 100 dia, contado da data da notificação 
da demissão, quando da ausência do aviso 
prévio, indenização do mesmo ou dispensa do 
seu cumprimento. 

Agora, tanto a entrega ao empregado dos 
documentos que comprovam a comunicação 
da extinção contratual quanto o pagamento 
das verbas rescisórias devem ser efetuados 10 
dias contados a partir do término do contrato. 
A anotação da extinção do contrato na CTPS 
passa a ser o único documento hábil para 
requerer o benefício do seguro-desemprego e 
a movimentação da conta vinculada do FGTS.

28) Dispensas imotivadas – art. 477-A, CLT

A CLT não tratava de dispensas imotivadas. 
Agora as dispensas sem justa causa, 
individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-
se para todos os fins, não havendo necessidade 
de autorização prévia de entidade sindical ou 
de previsão em acordo ou convenção coletiva 
de trabalho para sua efetivação. 

29) PDV - quitação geral como regra - art. 
477-B, CLT

Também não havia previsão na CLT sobre o 
programa de demissão voluntária (PDV).

Com a reforma a quitação plena e irrevogável 
dos direitos decorrentes do contrato de 
trabalho passa a ser regra no Plano de 
Demissão Voluntária ou Incentivada, para 
dispensa individual, plúrima ou coletiva, salvo 
exceção contida em acordo ou convenção 
coletiva de trabalho.

30) Nova justa causa – perda da habilitação – 
art. 482, alínea m, CLT

O rol de justa causa está previsto no artigo 482 
e suas alíneas da CLT. 

Com a reforma, a CLT passou a dispor que 
constitui justa causa para a rescisão do 
contrato de trabalho pelo empregador, além 
das hipóteses já previstas nas alíneas a até l 



do artigo 482 da CLT, a perda da habilitação 
ou dos requisitos estabelecidos em lei para 
o exercício da profissão, em decorrência de 
conduta dolosa do empregado (alínea m).

31) Extinção do contrato por acordo - art. 
484-A, CLT

A CLT não permitia a extinção do contrato de 
trabalho por acordo entre as partes.

Agora poderá haver extinção do contrato 
de trabalho por acordo entre empregado e 
empregador, sendo devidas as seguintes 
verbas trabalhistas: I- por metade: a) aviso 
prévio, se indenizado; e b) multa sobre o saldo 
do FGTS; II- na integralidade, as demais verbas 
trabalhistas. Nessa hipótese é permitida a 
movimentação da conta vinculada do FGTS, 
limitada a 80% do valor dos depósitos. Nessa 
condição o empregado não poderá ingressar 
no Programa de Seguro-Desemprego.

32) Termo de quitação anual - art. 507-B, CLT

Também não era possível o termo de quitação 
anual do contrato de trabalho.

Com a redação do artigo 507-B, os empregados 
e empregadores poderão, na vigência ou não 
do contrato, firmar termo de quitação anual de 
obrigações trabalhistas perante o sindicato da 
categoria. O termo discriminará as obrigações 
de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele 
constará quitação anual dada pelo empregado, 
com eficácia liberatória das parcelas nele 
estabelecidas. 

33) Contrato de prestação de serviços – 
Art.40-A da Lei 13.467/2017 - alterações na Lei 
6.019/74

De acordo com a Lei 13.467/2017 que alterou a 
Lei 6.019/74, empresa prestadora de serviços 
a terceiros é a pessoa jurídica destinada a 
prestar	à	contratante	serviços	determinados	e	
específicos. 

A reforma trabalhista também trouxe 
alteração na Lei 6.019/74 para dispor que deve 
ser considerada como prestação de serviços a 
terceiros a transferência feita pela contratante 
da execução de quaisquer de suas atividades, 
inclusive	 sua	 atividade	 principal,	 à	 pessoa	
jurídica prestadora de serviços que possua 
capacidade econômica com a sua execução.

Aos empregados da empresa prestadora 
de serviços a terceiros quando e enquanto 
os serviços, que podem ser de qualquer 

uma das atividades da contratante, forem 
executados nas dependências da tomadora, 
são asseguradas as mesmas condições 
relativas a: a) alimentação, quando oferecida 
em refeitórios; b) direito de utilizar os serviços 
de transporte; c) atendimento médico ou 
ambulatorial existente nas dependências 
da contratante ou local por ela designado; 
d) treinamento adequado, fornecido pela 
contratada, quando a atividade o exigir. II- 
sanitárias,	 de	 medidas	 de	 proteção	 à	 saúde	
e de segurança no trabalho e de instalações 
adequadas	 à	 prestação	 do	 serviço.	 Faculta-
se	 à	 contratante	 e	 contratada	 estabelecer	
que os empregados da contratada farão jus a 
salário equivalente ao pago aos empregados 
da contratante, além de outros direitos não 
previstos na Lei.

A contratante é pessoa física ou jurídica 
que celebra com a empresa de prestação de 
serviços relacionados a quaisquer de suas 
atividades, inclusive sua atividade principal. 
Não pode ser contratada a pessoa jurídica 
cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 
18	meses,	prestado	serviços	à	contratante	na	
qualidade de empregado ou trabalhador sem 
vínculo empregatício, exceto se os referidos 
titulares ou sócios forem aposentados. O 
empregado que for demitido não poderá 
prestar serviços para esta mesma empresa 
na qualidade de empregado de empresa 
prestadora de serviços antes do decurso 
de prazo de 18 meses, contados a partir da 
demissão do empregado.

34) Empregada gestante – art. 394-A da CLT

Dispunha a CLT que a empregada gestante 
ou lactante será afastada, enquanto durar a 
gestação e a lactação, de quaisquer atividades, 
operações ou locais insalubres, devendo 
exercer suas atividades em local salubre. 
Quando o exigir a saúde do filho, o período 
de 6 meses poderia ser dilatado, a critério da 
autoridade competente. 

Com a redação do art. 394-A, trazida com a 
reforma trabalhista, passou a ser prescrito 
que sem prejuízo de sua remuneração, neste 
incluído o valor do adicional de insalubridade, 
a empregada deverá ser afastada de: 1) 
Atividades consideradas insalubres em 
grau máximo, enquanto durar a gestação; 
2) Atividades consideradas insalubres em 
grau médio ou mínimo, quando apresentar 
atestado de saúde, emitido por médico 
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de confiança da mulher, que recomenda o 
afastamento durante a gestação; 3) atividades 
consideradas insalubres em qualquer grau, 
quando apresentar atestado de saúde, emitido 
por médico de confiança da mulher, que 
recomende o afastamento durante a lactação. 

Cabe	 à	 empresa	 pagar	 o	 adicional	 de	
insalubridade	 à	 gestante	 ou	 à	 lactante,	
efetivando-se a compensação, observado o 
disposto no artigo 248 da Constituição Federal, 
por ocasião do recolhimento das contribuições 
incidentes sobre a folha de salários e demais 
rendimentos pagos ou creditados, a qualquer 
título,	à	pessoa	física	que	lhe	preste	serviço.	

Quando não for possível que a gestante ou a 
lactante afastada nos termos do caput deste 
artigo exerça suas atividades em local salubre 
na empresa, a hipótese será considerada como 
gravidez de risco e ensejará a percepção de 
salário-maternidade, nos termos da Lei 8.213, 
de 24 de julho de 1991, durante todo o período 
do afastamento. Os horários de descanso 
previstos no caput deste artigo deverão ser 
definidos em acordo individual entre a mulher 
e o empregador e foi revogado o artigo 384 
que exigia um descanso obrigatório de 15 
minutos no mínimo, antes do início do período 
extraordinário do trabalho da mulher.

DIREITO COLETIVO
35) Representação/empregados – art. 510-A 
a 510-D, CLT

Não havia previsão na CLT sobre a 
representação dos empregados no local de 
trabalho apenas no artigo 11 da Constituição 
Federal e que dependia de regulamentação. 

Agora a matéria passa a ser regulamentada 
na CLT nos artigos 510-A a 510-D, dispondo que 
nas empresas com mais de 200 empregados 
é assegurada a eleição de uma comissão 
para representá-los com a finalidade de 
promover-lhes o entendimento direto com os 
empregadores com a seguinte composição: a) 
nas empresas com mais de 200 empregados 
e até 3 mil empregados = 3 membros; b) 
nas empresas com mais de 3 mil e até 5 mil 
empregados = 5 membros; c) nas empresas 
com mais de 5 mil empregados = 7 membros. 
São atribuições da Comissão; I- representar 
os empregados perante a administração da 
empresa; II- aprimorar o relacionamento entre 
a empresa e seus empregados com base 

nos princípios da boa fé e do respeito mútuo; III- promover o diálogo 
e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir 
conflitos; IV- buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação 
de	 trabalho,	 de	 forma	 rápida	e	 eficaz,	 visando	à	 efetiva	 aplicação	das	
normas legais e contratuais; V- assegurar tratamento justo e imparcial 
aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por 
motivo de sexo, idade, religião, opinião pública ou atuação sindical; VI- 
encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito 
de representação; VII- acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, 
previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de 
trabalho. 

A comissão organizará sua atuação de forma independente e as suas 
decisões serão sempre colegiadas, observada a maioria simples.

A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados 
do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser 
fixado na sede da empresa. Serão eleitos os candidatos mais votados, em 
votação secreta, sendo proibido o voto por representação. A comissão 
eleitoral será formada por 5 empregados, não candidatos, vedada a 
interferência da empresa e do sindicato da categoria.

Poderão ser candidatos os empregados da empresa, salvo aqueles que 
tenham contrato por prazo determinado, os que estejam de aviso prévio 
ou com o contrato de trabalho suspenso. O mandato dos membros da 
comissão será de 1 ano e os membros eleitos tomarão posse no primeiro 
dia	útil	seguinte	à	eleição	ou	ao	término	do	mandato	anterior,	vedada	
a recondução nos dois períodos subsequentes ao término do mandato.

O mandato não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho 
dos membros eleitos, devendo os mesmos exercer normalmente as suas 
funções.

Os documentos relativos ao processo eleitoral deverão ser emitidos em 
2 vias e deverão ficar guardados, pelos empregados e pela empresa, pelo 
prazo	de	5	anos	e	à	disposição	para	consulta	de	qualquer	 interessado,	
MPT e MTE.

Os membros eleitos terão garantia de emprego, desde o registro da 
candidatura até 1 ano após o fim do mandato, não podendo sofrer 
despedida arbitrária, assim entendida aquela que não se fundar em 
motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.  

36) Contribuições/sindicato/autorizadas – art. 545, CLT

A CLT antiga dispunha que os empregadores ficavam obrigados a 
descontar dos salários de seus empregados, desde que por eles 
devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, salvo 
quanto	à	contribuição	sindical	obrigatória.

Agora serão descontadas dos salários dos empregados, desde que 
devidamente autorizadas, as contribuições devidas ao sindicato, quando 
por este notificado. 

Não há mais contribuição sindical obrigatória, sendo essa uma das mais 
relevantes alterações trazidas com a reforma trabalhista e vale tanto 
para os sindicatos profissionais quanto para os patronais.

37) Contribuição sindical - art. 579, CLT

Na CLT antiga, a contribuição sindical era obrigatória e devida por 



todos os integrantes da categoria econômica ou profissional, ou de 
uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma 
categoria (imposto sindical).

Agora a contribuição sindical passa a ser facultativa e o desconto 
está	 condicionado	 à	 autorização	 prévia	 e	 expressa	 dos	 integrantes	 da	
categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal. Embora 
tenha a finalidade de inibir a criação e manutenção dos sindicatos sem 
representatividade essa alteração também afetará negativamente as 
entidades organizadas e representativas.

38) Acordado sobre o legislado – o que está autorizado a flexibilizar 
- art. 611-A, CLT

O artigo 611 da CLT define a convenção coletiva e os seus parágrafos 10 
e 20 facultam aos sindicatos profissionais celebrarem acordos coletivos 
com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica. 
O artigo 70 trata dos direitos dos trabalhadores e reconhece a validade 
das convenções e acordos coletivos de trabalho (inciso XXVI) e prevê a 
irredutibilidade do salário como regra geral, mas admite a sua redução 
desde que haja previsão em ACT ou CCT (inciso VI). Também faculta a 
compensação de horário e a redução de jornada mediante negociação 
coletiva (inciso XIII) e admite a jornada de 6 horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 
coletiva (inciso XIV). Mesmo havendo previsão constitucional de validade 
dos acordos e convenções coletivas e algumas autorizações expressas 
de flexibilização, a jurisprudência tem sido restritiva e, não raro, tem 
interferido no mérito e anulando diversas cláusulas livremente pactuadas 
criando insegurança jurídica as categorias econômicas e profissionais 
envolvidas. 

A	 reforma	 trabalhista	 trouxe	 mais	 liberdade	 às	 entidades	 sindicais	
para criar normas e condições de trabalho que, respeitados os limites 
previstos, terão caráter supralegal. Todavia, a própria lei estabelece o que 
pode ou não ser objeto de negociação (arts.611-A e 611-B).

O artigo 611-A da CLT passar a dispor que a convenção coletiva e o acordo 
coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, 
dispuserem	sobre:	1)	pacto	quanto	à	jornada	de	trabalho,	observados	os	
limites constitucionais; 2) banco de horas anual; 3) intervalo intrajornada, 
respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 
6 horas; 4) adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a 
Lei 13.189/2015; 5) plano de cargos, salários e funções compatíveis 
com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos 
cargos que se enquadram como funções de confiança; 6) regulamento 
empresarial; 7) representante dos trabalhadores no local de trabalho; 
8) teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente; 9) 
remuneração por produtividade, incluídas gorjetas percebidas pelo 
empregado e remuneração por desempenho individual; 10) modalidade 
de registro de jornada de trabalho; 11) troca de dia de feriado; 12) 
enquadramento do grau de insalubridade; 13) prorrogação de jornada em 
ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes 
do Ministério do Trabalho; 14) prêmios de incentivo em bens ou serviços, 
eventualmente concedidos em programas de incentivo; 15) participação 
nos lucros e resultados da empresa. 

O parágrafo 10 do artigo 611-A traça uma diretriz a Justiça do Trabalho 
na interpretação das normas coletivas (CCT e ACT), dispondo que deverá 

ser observado os aspectos jurídicos formais, 
ou seja, os elementos essenciais do negócio 
jurídico (agente capaz, objeto lícito, possível e 
determinado e forma prescrita ou não defesa 
em lei. 

O parágrafo 20 do artigo 611 dispõe ainda 
que a ausência de expressa indicação de 
contrapartidas nas normas coletivas (ACT ou 
CCT) não invalida os instrumentos e o parágrafo 
30 prescreve que na hipótese de existência de 
cláusula que reduza o salário ou a jornada 
a CCT ou o ACT deverão prever a proteção 
dos empregados contra dispensa imotivada 
durante o prazo de vigência do instrumento 
coletivo. De acordo com o parágrafo 40, na 
hipótese de procedência de ação anulatória 
de cláusula de ACT ou CCT, quando houver 
cláusula compensatória esta deverá ser 
anulada, sem a devolução de qualquer valor 
que já tenha sido quitado. O parágrafo 50 
exige que os sindicatos subscritores da CCT 
ou ACT devem fazer parte de ação individual 
ou	coletiva	que	vise	à	anulação	de	cláusulas	
desses instrumentos. 

39) Acordo sobre o legislado – o que não 
pode ser flexibilizado – art. 611-B, CLT

Não havia na CLT uma vedação expressa quanto 
aos assuntos que não podem ser objetivo de 
flexibilização através de normas coletivas. 
Todavia, a jurisprudência do TST passou a 
criar um sistema de freios e contrapesos, ora 
autorizando algumas matérias, ora criando 
restrições a outras, sobretudo quando se 
trata	 de	 matéria	 relativa	 à	 saúde,	 higiene	 e	
segurança do trabalho. 

A discussão em torno do negociado sobre o 
legislado atingiu a doutrina e a jurisprudência 
e a reforma trabalhista entendeu por 
bem adotar uma regra de limitação onde 
a autonomia das entidades sindicais em 
negociar é relativa. Desta forma, o artigo 611-B 
traz um rol taxativo de matéria que impede a 
supressão ou redução dos seguintes direitos: 1) 
normas de identificação profissional inclusive 
as anotações na CTPS; 2) seguro-desemprego, 
em caso de desemprego involuntário; 3) valor 
dos depósitos mensais e da indenização dos 
40% sobre o saldo do FGTS; 4) salário mínimo; 
5) valor nominal do 130 salário; 6) remuneração 
do	 trabalho	 noturno	 superior	 à	 do	 diurno;	 7)	
proteção do salário na forma da lei, sendo 
crime a sua retenção dolosa; 8) salário-familia; 
9) repouso semanal remunerado; 10) adicional 
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de hora extra de, no mínimo 50%; 11) número de dias de férias; 12) 
remuneração das férias com o terço; 13) licença-maternidade de 120 dias; 
14) licença-paternidade; 15) proteção ao mercado de trabalho da mulher; 
16) aviso prévio proporcional; 17) normas de saúde, higiene e segurança 
do trabalho, previstas em NR do Ministério do Trabalho; 18) adicional de 
insalubridade, periculosidade e penosidade; 19) aposentadoria; 20) seguro 
contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador; 21) prescrição; 22) 
proibição de discriminação em relação ao salário e critérios de admissão 
do trabalhador com deficiência; 23) proibição do trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho aos 
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos; 
24) medidas de proteção legal de crianças e adolescentes; 25) igualdade 
de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente 
e o avulso; 26) liberdade de associação profissional ou sindical, vedada 
a cobrança ou desconto salarial sem expressa e prévia anuência do 
trabalhador; 27) direito de greve; 28) definição dos serviços ou atividades 
essenciais; 29) tributos e outros créditos de terceiros. 

O parágrafo único do artigo 611-B estabelece que as regras sobre duração 
do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, 
higiene e segurança do trabalho. 

40) Prevalência do ACT sobre a CCT – art. 620, CLT

A redação anterior do artigo 620 da CLT dispunha que as condições 
estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão 
sobre as estipuladas em acordo. Trata-se do princípio da norma favorável 
sempre utilizado quando há conflito na interpretação de normas 
coletivas.

A nova redação do artigo 620 passa a dispor exatamente ao contrário, 
ou seja, as condições previstas em acordo coletivo de trabalho sempre 
prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. 

41) Ultratividade - art. 614, CLT

O artigo 614, parágrafo 30 da CLT, dispunha que não será permitido 
estipular duração de convenção ou acordo superior a 2 anos. A súmula 
277 do TST foi alterada em 2012 para estabelecer que as cláusulas 
normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os 
contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou 
suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho.

A nova redação do artigo 614, par.30, da CLT estabelece que não será 
permitido estipular duração de convenção ou acordo coletivo de trabalho 
superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Isto quer dizer que 
as normas e condições de trabalho previstas em acordo ou convenção 
integram os contratos individuais de trabalho, mas apenas durante 
a vigência do instrumento e que não pode ser superior a 2 anos. Essa 
nova redação cria mais segurança jurídica e equilibra os interesses das 
categorias econômica e profissional, representadas pelas respectivas 
entidades sindicais, durante a negociação coletiva.

DIREITO PROCESSUAL
42) Desconsideração da personalidade jurídica – art. 855-A

A CLT não tinha dispositivo sobre esse tema, sendo aplicáveis as regras 
do CPC, em função da omissão e compatibilidade autorizada pelo artigo 



80 da CLT. Ocorre que a jurisprudência trabalhista sempre foi controvertida 
sobre esse fenômeno processual o que gerou insegurança jurídica.

Agora o incidente de desconsideração da personalidade jurídica passa a 
ter um regramento mais técnico, exigindo decisão judicial fundamentada 
tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Se os bens 
da reclamada não forem suficientes para garantir a execução dos créditos 
trabalhistas os sócios responderão com os seus bens pessoais. Este é o 
principal objetivo da desconsideração da personalidade jurídica. Trata-se 
de uma decisão interlocutória que se tomada na fase de conhecimento 
caberá recurso ordinário se for tomada na fase de execução caberá agravo 
de petição e se partir de relator, em incidente instaurado originariamente 
no tribunal o recurso cabível será o agravo interno.

43) Jurisdição voluntária - art. 652 e 855-B/855-E

Não havia previsão na CLT sobre jurisdição voluntária. 

Foi incluída, no artigo 652 da CLT, que trata da competência das Varas 
do Trabalho, a alínea f,	ou	seja,	decidir	quanto	à	homologação	de	acordo	
extrajudicial é matéria de competência da Justiça do Trabalho. Portanto, 
a	partir	 de	agora	as	partes	poderão	 submeter	 à	 Justiça	do	 Trabalho	o	
pedido de homologação de acordo o que é denominado como jurisdição 
voluntária. Os artigos 855-B a 855-E tratam do referido procedimento 
e exigem a elaboração de petição conjunta das partes interessadas, 
representadas por advogados distintos, sendo que não prejudica os 
prazos legais para pagamento das verbas rescisórias. 

44) Novos requisitos para alterações e novas Súmulas do TST - art. 702

As súmulas do TST, embora não sejam vinculantes, são impeditivas de 
recurso para a instância superior trabalhista. O artigo 702, inciso I, alínea 
f, da CLT, atribui ao Pleno do TST a competência para criá-las, na forma 
prevista no seu Regimento Interno. Várias súmulas do TST foram editadas 
e alteradas sem a existência de precedentes jurisprudenciais gerando 
discussão quanto a sua constitucionalidade. 

Foi alterada a redação da alínea f, do inciso I, do artigo 702 da CLT para criar 
novas regras para criação e alteração de súmulas e outros enunciados de 
jurisprudência uniforme. Passa a ser exigida a aprovação do Pleno do TST 
pelo voto de pelo menos 2/3 de seus membros, desde que a matéria já 
tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade em, no mínimo, 
2/3 das turmas em pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas, 
podendo, ainda, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos 
daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua 
publicação do Diário Oficial. 

45) Contagem de prazos em dias úteis - art.775

O artigo 775 da CLT estabelecia a contagem dos prazos com exclusão 
do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, sendo contínuos 
e irreleváveis, podendo ser prorrogados pelo tempo estritamente 
necessário pelo juiz ou tribunal ou em virtude de força maior, devidamente 
comprovada.

A nova redação do artigo 775 da CLT estabelece que os prazos serão 
contados em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e inclusão 
do dia do vencimento, podendo ser prorrogados pelo tempo necessário, 
nas seguintes hipóteses: 1) quando o juízo entender necessário e; 2) em 
virtude de força maior devidamente comprovada. 

46) Justiça gratuita - novas regras - art. 790

O artigo 790 da CLT, em seu parágrafo 
30, estabelecia a faculdade aos juízes e 
órgãos julgadores de qualquer instância, 
a requerimento ou de ofício, conceder o 
benefício da justiça gratuita, inclusive quanto 
a	 traslados	 e	 instrumentos,	 àqueles	 que	
perceberem salário igual ou inferior ao dobro 
do mínimo legal; ou declararem, sob as penas 
da lei, que não estão em condições de pagar os 
custos do processo sem prejuízo do sustento 
próprio ou de sua família. 

A nova redação do parágrafo 30 do artigo 790 
da CLT prevê que a concessão dos benefícios 
da justiça gratuita somente será concedida 
àqueles	 que	 perceberem	 salário	 igual	 ou	
inferior a 40% do limite máximo dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social 
(em torno de R$ 2.000,00) e a parte deverá 
comprovar a insuficiência de recursos para o 
pagamento das custas do processo.

47) Honorários periciais - art. 790-B

O artigo 790-B da CLT estabelecia que a 
responsabilidade pelo pagamento dos 
honorários periciais é da parte sucumbente 
na pretensão objeto da perícia, salvo se 
beneficiária da justiça gratuita. Em alguns 
tribunais regionais do trabalho, passou a ser 
adotada a prática de, em sendo as perícias 
de insalubridade, periculosidade ou médica, 
desfavoráveis aos reclamantes, os honorários 
periciais serem pagos pelo próprio tribunal. 

A nova redação do artigo 790-B da CLT alterou 
sensivelmente a matéria para estabelecer que, 
mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita 
a responsabilidade pelo pagamento dos 
honorários periciais é da parte sucumbente na 
pretensão objeto da perícia. O juiz fica obrigado 
a respeitar o limite máximo estabelecido pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
para fixar o valor dos honorários periciais, 
podendo deferir o seu parcelamento, não 
podendo exigir adiantamento de valores para 
a realização de perícias. Somente no caso em 
que o beneficiário da justiça gratuita não tenha 
obtido em juízo créditos capazes de suportar 
a despesa dos honorários periciais, ainda que 
em outro processo, a União responderá pelo 
pagamento. As novas regras exigem mais 
responsabilidade das partes e torna o processo 
do trabalho mais técnico e justo.
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REFORMA
TRABALHISTA

48) Honorários advocatícios - art. 791-A

O artigo 791 da CLT tratava do jus postulandi, que é o direito assegurado 
às	partes	de	reclamar	pessoalmente	perante	a	Justiça	do	Trabalho	até	
o final, sem a presença de advogado. Mesmo com a previsão contida 
no artigo 133 da Constituição Federal de que o advogado é essencial 
para a administração da Justiça, a jurisprudência do TST entende não 
serem cabíveis honorários advocatícios de sucumbência no processo do 
trabalho salvo as hipóteses previstas na súmula 219 do TST (assistência 
pelo sindicato profissional, comprovação de percepção de salário inferior 
ao dobro do salário mínimo ou no caso de desemprego). 

O artigo 791-A da CLT foi alterado para estabelecer os honorários de 
sucumbência total ou parcial, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo 
de 15% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, proveito 
econômico ou valor atualizado da causa, sendo também devidos nas ações 
contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou 
substituída pelo sindicato de sua categoria e na reconvenção. O juiz ao 
fixar os honorários observará: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar 
da prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa e; 4) o 
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 
Mesmo que beneficiário da justiça gratuita o vencido deverá arcar com os 
honorários de sucumbência. Se não tiver recursos para o pagamento as 
obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva 
de exigibilidade por até 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da 
decisão. Passado esse prazo, sem que o credor demonstre que o devedor 
possui meios de pagar a dívida, extingue-se a obrigação.

49) Responsabilidade dano processual-art. 793-A a 793-D

Não havia previsão na CLT sobre a responsabilidade por dano processual. 
Eram aplicadas as regras do processo civil com base no artigo 80 da CLT.

Foram acrescentados a CLT os artigos 793-A a 793-D para tratar da 
responsabilidade por dano processual para considerar litigante de má-fé 
aquele que: 1) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 
ou fato incontroverso; 2) alterar a verdade dos fatos; 3) usar o processo 
para conseguir objetivo ilegal; 4) opuser resistência injustificada ao 
andamento do processo; 5) proceder de modo temerário em qualquer 
incidente ou ato do processo; 6) provocar incidente manifestamente 
infundado; 7) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 
A condenação do litigante de má-fé, de ofício ou a requerimento, deverá 
superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa e também 
incluirá a indenização da parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu 
e os honorários e todas as despesas que efetuou. Se o valor da causa for 
irrisório ou inestimável a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite 
máximo dos benefícios do RGPS (em torno de R$ 2.000,00).

50) Multa a testemunha – art. 793-D

A CLT não tinha previsão sobre multa a testemunha. Eram aplicadas as 
regras do processo civil e processo penal com base no artigo 80 da CLT.

Agora a testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos 
ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa também deverá sofrer 
as mesmas penalidades do litigante de má-fé e a execução da multa, 
também nessa hipótese, dar-se-á nos mesmos autos. 

51) Exceção de incompetência – art. 800

O artigo 800 da CLT dispunha que apresentada 
a exceção de incompetência o juiz abriria o 
prazo de 24 horas para a parte contrária se 
manifestar, devendo a decisão ser proferida 
na primeira audiência ou sessão que se seguir.

Pela nova redação do artigo 800 e seus 
parágrafos, a exceção de incompetência deve 
ser apresentada no prazo de 5 dias a contar 
da notificação, antes da audiência e em peça 
apartada. Haverá suspensão do processo 
e somente será realizada audiência após 
o julgamento da exceção, devendo a parte 
contrária ser intimada para se manifestar 
dentro do prazo de 5 dias. Se houver 
necessidade de provas orais o juiz designará 
audiência especifica e decidida a exceção o 
processo retomará seu curso com a designação 
de audiência una.

52) Distribuição do ônus da prova – art. 818

O artigo 818 da CLT previa a regra do ônus da 
prova afirmando que a prova das alegações 
incumbe	à	parte	que	as	fizer,	sendo	aplicado	
subsidiariamente as regras do processo civil 
com fundamento no artigo 80 da CLT.

A nova redação do artigo 818 dispõe que o 
ônus da prova incumbe: 1) ao reclamante, 
quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
2)	ao	 reclamado,	quanto	à	existência	de	 fato	
impeditivo, modificativo ou extintito do direito 
do reclamante.

O parágrafo 10 do artigo 818 da CLT criou 
a distribuição dinâmica do ônus da prova, 
autorizando o juiz a atribuir o ônus de modo 
diverso, nos casos previstos em lei ou diante 
de peculiaridades da causa, desde que o 
faça por decisão fundamentada, caso em 
que	deverá	dar	à	parte	a	oportunidade	de	se	
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 
Essa decisão de redistribuição do ônus da 
prova deve ser proferida antes da abertura da 
instrução, não podendo gerar situação em que 
a desincumbência do encargo pela parte seja 
impossível ou excessivamente difícil.

53) Impugnação de conta – 8 dias – art. 879, 
§ 20

O parágrafo 20 do artigo 879 da CLT estabelecia 
que	 o	 juiz	 poderia	 abrir	 às	 partes	 o	 prazo	
sucessivo de 10 dias para impugnação 
fundamentada da conta de liquidação, 
indicando os itens e valores da discordância, 
sob pena de preclusão.



Agora, com a nova redação do parágrafo 20 do 
artigo	879	da	CLT,	o	juiz	é	obrigado	a	abrir	às	
partes prazo comum de 8 dias para impugnação 
fundamentada da conta de liquidação com 
a indicação dos valores e itens sob pena de 
preclusão.

O parágrafo 70 do mesmo artigo estabelece 
que a atualização dos créditos trabalhistas 
será feita pela Taxa Referencial Diária (TRD).

54) Seguro garantia nas execuções - art. 882

O artigo 882 da CLT previa que no caso de 
não pagamento da dívida trabalhista pelo 
executado poderia garantir a execução 
mediante deposito da mesma com atualização 
ou nomeando bens a penhora, obedecida a 
gradação contida no artigo 835 do CPC.

A nova redação do caput do artigo 882 da CLT 
assegura a garantia da execução mediante 
o depósito da quantia correspondente, mas 
agora permite expressamente a apresentação 
de seguro garantia judicial ou nomeação 
de bens a penhora, observada a ordem 
preferencial prevista no artigo 835 do CPC.

55) Prazo maior para inclusão no BNDT – art. 
883-A

A CLT não tratava de prazo para inclusão de 
dívida trabalhista no BNDT. Foi inserido o 
artigo 883-A na CLT para dispor que a decisão 
judicial transitada em julgado somente poderá 
ser levada a protesto, gerar inscrição do nome 
do executado em órgãos de proteção ao crédito 
ou no BNDT, depois de transcorrido o prazo de 
45 dias a contar da citação do executado, se 
não houver garantia do juízo.

56) Transcendência do RR – art. 896-A

O artigo 896 da CLT, que trata do recurso de 
revista, sofreu alteração em 2011 para inclusão 
do parágrafo 10-A e exigir novos requisitos 
formais para a sua elaboração o que, na 
prática, tornou esse recurso muito difícil de 
ser elaborado e facilitou muito as decisões 
que negam o seu processamento.

A reforma trabalhista incluiu na CLT o inciso IV 
ao artigo 896, para exigir na peça recursal em 
caso preliminar de nulidade por negativa de 
prestação jurisdicional a transcrição do trecho 
dos embargos declaratórios em que foi pedido 
o pronunciamento do tribunal sobre a questão 
veiculada no recurso ordinário e o trecho da 
decisão regional que rejeitou os embargos 
quanto ao pedido.

Também foi incluído o parágrafo 140 no artigo 896 para permitir ao relator 
do recurso de revista que denegue seguimento em decisão monocrática 
nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de 
representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto recursal.

O artigo 896-A foi alterado para incluir seis parágrafos regulamentando 
o pressuposto processual da transcendência o que exigirá da parte que, 
além dos vários pressupostos já existentes para interpor o recurso de 
revista, também demonstre que a causa possui indicadores econômicos, 
políticos, sociais e jurídicos que justifiquem o seu conhecimento pela 
instância superior trabalhista. Com essa nova exigência será ainda mais 
difícil levar a discussão da matéria para análise do TST. Na prática os 
tribunais regionais do trabalho darão a última palavra sobre a maior 
parte dos temas trabalhistas discutidos judicialmente.  

57) Depósito recursal – novas regras - art. 899

O depósito recursal é um dos pressupostos processuais que caracterizam 
o processo trabalhista e está previsto no artigo 899, par.40 da CLT. Deveria 
ser feito na guia GFIP do FGTS e sofria a mesma correção dos depósitos 
do FGTS.

Com a alteração da redação do artigo 899, parágrafo 40 da CLT, o depósito 
recursal passa a ser feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os 
mesmos índices da poupança, ou seja, passa a ser um depósito judicial. 
Tratando-se de entidades sem fins lucrativos, entidades filantrópicas, 
empregadores domésticos, microempresas e empresas de pequeno porte 
o valor do depósito recursal será reduzido pela metade.

Poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial 
e os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as 
empresas em recuperação judicial são isentas do seu recolhimento. 

A Lei 13.467/2017 trouxe alterações profundas e necessárias que visam 
atualizar a CLT e adaptá-la ao atual estágio das relações de trabalho e que 
esperamos venha incentivar o setor produtivo a continuar investimento 
no Brasil, gerando empregos, impostos e possibilitando maior segurança 
jurídica a patrões e empregados. 

Narciso Figueirôa 
Junior é Advogado 
nas áreas trabalhista, 
sindical e cível. 
Bacharel em Direito 
e pós-graduado 
em Direito do 
Trabalho, atua como 
assessor jurídico na 
NTC&Logística, na 
FETCESP e no SETCESP. 

Anuário NTC&Logística 2017 - 2018      63



Para melhor compreender a metodologia 
de cálculo do resultado econômico apurado 
nas empresas de transportes rodoviários de 
cargas, nada melhor que estabelecer, sobre 
o assunto, um paralelo entre a atividade 
industrial e a atividade de transporte.

Atividade 
industrial
Em toda a cadeia logística existem produtos 
ou serviços em processo de elaboração. 
Quanto mais longo e demorado o ciclo 
produtivo, tanto maior será a existência de 
produtos ou serviços inacabados.

A indústria de transformação mede e calcula 
os custos dos produtos acabados e também 
apropria custos a produtos semielaborados. 
Para tanto, a indústria recorre ao sistema de 
custos por processo, que permite identificar 
as despesas apropriadas diretamente a 
cada produto e em cada fase do processo de 
fabricação (tabela 1).

Fernando Giúdice* 

Resultado Contábil:
APURAÇÃO ENGANOSA

TABELA 1 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO 
DE FABRICAÇÃO

Componentes de 
despesas

Valores em 
R$/mil

Matérias primas 1.200

+ Mão-de-obra direta 800

+ Gastos gerais de 
fabricação

500

= Custo total de 
fabricação

2.500

DECOPE



O custo total de fabricação inclui despesas apropriadas a produtos 
acabados e também a produtos semiacabados, ou em elaboração. 

No fechamento das contas de balanço, delimitado pelo período contábil 
(mês, semestre ou ano), haverá produtos em processo de fabricação, 
incompletos e semiacabados. Os custos destes produtos inacabados 
devem ser levados em conta quando da apuração do CVM-Custo da 
Mercadoria Vendida ou CPV-Custo de Produtos Vendidos.

Portanto, para obter-se o custo dos produtos acabados (aqueles que 
foram transferidos para estoque), deve-se adicionar e subtrair, do custo 
de fabricação, o valor dos custos de produtos em elaboração, vindos do 
mês anterior, ou transferidos para o mês seguinte (tabela 2).

TABELA 2 – CÁLCULO DE CUSTOS DE PRODUTOS ACABADOS

Componentes dos Custos Valores em 
R$/mil

Custo total de fabricação 2.500

+ Custo de produtos em fabricação (mês anterior) 300

(-) Custos dos produtos em fabricação (mês atual) 600

=	Custo	dos	produtos	acabados	(terminados	no	mês) 2.200

: Os custos dos produtos em fabricação (mês atual)  
transferem-se para o mês seguinte.

Para a apuração do CPV (custos dos produtos vendidos), será necessário 
adicionar aos estoques de produtos acabados os produtos terminados 
no mês (tabela 3).

TABELA 3 - APURAÇÃO DE CUSTOS  
DOS PRODUTOS VENDIDOS

Discriminação Valores em
R$/mil

Estoque anterior de produtos acabados 6.000

+ Entradas de produtos terminados no mês 2.200

(-) Estoque de produtos acabados no final do mês 4.900

=	Custo	dos	produtos	vendidos	no	mês 3.300

Como se pode ver, a empresa apurou um 
custo mensal de fabricação no valor de R$ 
2.500, porém o CPV superou este custo em 
R$ 800, o que comprova que houve venda de 
produtos do estoque anterior.

A parte de custos de produtos semielaborados, 
no valor de R$ 600, passou para o mês 
seguinte. Este valor integrará o custo de 
fabricação no próximo mês.

Conclui-se que o valor da receita mensal 
corresponde	 à	 venda	 de	 produtos	 acabados	
existente nos estoques; não tem, pois, 
qualquer vinculação direta com as despesas 
de fabricação apropriadas no período de 
apuração do resultado. Assim, os custos 
dos produtos vendidos podem ter um valor 
maior ou menor do que os custos mensais 
de fabricação. Isto depende naturalmente da 
flutuação dos estoques de produtos acabados.

O lucro/prejuízo (bruto) é apurado pela 
diferença entre o valor da receita mensal e 
o custo dos produtos vendidos, calculados no 
mesmo mês de competência (tabela 4).

TABELA 4 – APURAÇÃO DE RESULTADO 
ECONÔMICO BRUTO

Apuração de resultado 
econômico bruto R$/mil

Receita líquida mensal  4.000

(-) Custos dos produtos 
vendidos no mês 3.300

= Resultado – Lucro/
Prejuízo	(bruto) 700
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Prestação de serviços
Na	 atividade	 de	 prestação	 de	 serviços,	 à	 qual	 pertencem	 as	
transportadoras, não há estocagem de serviços como na indústria,. 
Serviços são produtos intangíveis, elaborados e entregues ao 
contratante, em tempo e hora de acordo com os contratos firmados.

Na atividade de transportes, não há estoques reguladores porque os 
serviços não são bens físicos passíveis de serem estocados. Ao longo 
das fases do processo produtivo haverá serviços em elaboração, assim 
como existem na indústria produtos não terminados, que passam para 
o próximo mês e/ou vêm do mês anterior.

Em uma sequência de etapas ou fases (tabela 5) é quase impossível não 
ocorrerem serviços incompletos no final do mês.

TABELA 5 - DISCRIMINAÇÃO DA SEQUÊNCIA OPERACIONAL

1 Pedido colocado pelo cliente

2 Operação de coleta de mercadorias no cliente embarcador

3 Armazenamento de mercadorias no terminal de origem

4 Carregamento de mercadorias no terminal de origem

5 Transferência de mercadorias do terminal de origem para o 
terminal de destino

6 Descarregamento de mercadorias no terminal de destino

7 Roteirização das entregas das mercadorias ao destinatário

8 Carregamento de veículos para entrega das mercadorias

9 Viagens de entregas – descarregamento das mercadorias no 
domicílio de cada destinatário.

No final do mês, certamente haverá serviços em elaboração em qualquer 
uma das etapas do processo operacional. Ou porque as mercadorias 
ainda não foram entregues ao destinatário final, ou estão armazenadas 
na filial de origem, ou ainda estão viajando em veículos em trânsito 
entre a filial origem e a filial de destino. As mercadorias, vez ou outra, 
permanecem	no	armazém	aguardando	programação	de	entregas,	e	às	
vezes as entregas só acontecem no mês seguinte.

Na atividade de transportes de cargas, o ciclo produtivo varia entre 5 e 
20 dias. Neste caso, alguns dos serviços iniciados na segunda quinzena 
do mês com certeza serão concluídos somente no mês seguinte.

Mesmo em ciclos curtos de produção — por exemplo, três dias — é 
possível que serviços iniciados no dia 29 do mês em curso sejam 
concluídos no dia 02 do mês seguinte.

A cada operação no ciclo produtivo, os custos são absorvidos e integram 
o produto durante o processo operacional. No último dia do mês, há 

produtos e serviços ainda em processo de 
elaboração, “estacionados” em uma das fases 
da sequência operacional. São serviços ainda 
não completados, mas que já incorporaram 
despesas. 

Sabe-se, entretanto, que os documentos 
fiscais (notas fiscais e conhecimentos 
de transportes) são emitidos quando da 
recepção das mercadorias no armazém ou 
do carregamento de caminhões (etapa 3 
ou 4). Nestas etapas, já incidiram despesas 
parciais, enquanto o valor da receita dos 
CTRC(Conhecimento do Transporte Rodoviário 
de Carga) emitidos é total. Por se tratar de 
produtos e serviços incompletos, não podem 
ser faturados ao cliente.

Registros da 
receita
Os documentos fiscais — notas fiscais 
e conhecimentos de transportes) — são 
emitidos quando da recepção das mercadorias 
coletadas ou armazenadas, na etapa 3 ou 4.

A contabilidade registra todos os 
conhecimentos emitidos no mês, mediante 
lançamentos dos valores na conta de receita. 
A contabilidade procede desta forma, 
respeitando o princípio de competência 
contábil. Documentos fiscais emitidos no 
mês devem ser contabilizados no mesmo mês 
de competência. Esta receita contabilizada 
contém valores de serviços em andamento 
e valores de serviços terminados. É sabido, 
entretanto, que parte desta receita 
contabilizada não será realizada dentro do 
mês correspondente aos custos absorvidos 
pelos serviços em andamento, ou em 
processo de elaboração. Esta parte da receita 
será realizada no mês seguinte, quando da 
entrega das mercadorias ao destinatário. 
A parcela de receitas a realizar deveria ser 
diferida para o mês seguinte. Porém, de 
acordo com os procedimentos contábeis 
geralmente aceitos, não é permitido efetuar 
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lançamentos das receitas e de despesas diferidos de um mês para outro, 
a não ser quando autorizado pela Receita Federal, a quem compete a 
concessão de regime especial para a contabilização dos documentos 
fora do período de competência. 

Como a Contabilidade não pode transferir parte das receitas a realizar 
de um mês para outro, evidencia-se uma falta de sintonia entre o valor 
da receita e os correspondentes custos apropriados no mês. 

Registros das despesas
As	 despesas	 de	 transportes	 são	 contabilizadas	 à	 medida	 que	 os	
documentos fiscais são emitidos pelos fornecedores de materiais 
e serviços. Os registros contábeis são feitos dentro do mês de 
competência, independentemente do estágio em que se encontram os 
produtos/serviços de transportes em andamento (serviços concluídos 
ou em processo de elaboração). Tanto quanto as receitas, as despesas 
de serviços em elaboração não podem ser transferidas para o mês 
seguinte.

Quando a contabilidade não ajusta as despesas diretas na apuração 
do CSP (custo dos serviços prestados), o resultado econômico torna-se 
falso e incorreto. A falta de ajuste, tanto da receita quanto da despesa, 
distorce o resultado econômico. Desta maneira, o lucro ou o prejuízo 
contábil não expressam fielmente a relação Receita/Custos/Resultado.

TABELA 6 – DESPESAS DIRETAS CONTABILIZADAS NO MÊS

Composição das despesas diretas Valores em R$/mil

Despesas de transferências de cargas 1.800

Despesas de coletas e de entregas 400

Despesa operacional de Terminais de 
cargas 600

Total das despesas diretas de transportes 2.800

TABELA 7 – APURAÇÃO DE RESULTADO ECONÔMICO

Discriminação
Em R$ / mil

Correto Incorreto

Receitas (RCTRC) emitidos no mês atual 3.700 3.700

+ Receita Líquida transferida do mês 
anterior 500 - 0 -

(-) Receita Líquida a realizar no mês 
seguinte 800 - 0 -

= Receita de serviços terminados no mês 3.400  3.700

Apuração dos custos dos serviços prestados

As despesas diretas de transportes referem-
se a gastos mensais apropriados a serviços 
concluídos (mercadorias entregues), bem 
como a serviços não concluídos no mês.

O cálculo do CSP segue a mesma metodologia 
utilizada na apuração do CPV (custos dos 
produtos vendidos pela indústria), apenas 
com a ressalva de que o setor de transporte 
não vende produtos a partir dos estoques de 
produtos acabados.

Vejam, na tabela 7 (coluna – apuração incorreta) 
que o resultado do balanço é enganoso. 
Não retrata, com fidelidade, o desempenho 
econômico da empresa amostrada, pois os 
custos e receitas de serviços em elaboração 
não foram contabilizados.

É comum, na empresa de transportes, 
apurar o CSP sem considerar os valores dos 
produtos em processo de elaboração. Estes 
valores são desprezados no cálculo do CSP. O 
empresário acredita que receitas a realizar e 
custos de serviços em andamento têm efeito 
compensatório, de um mês para outro, e que 
não vale a pena apurar receitas e custos de 
serviços em processo de elaboração. Acredita 
que as receitas transferidas para o mês 
seguinte	são	equivalentes	à	receita	recebida	
do mês anterior, e com o mesmo raciocínio 
avalia os custos dos serviços em elaboração, 
cujos valores do mês anterior compensam 
os valores do mês seguinte. Os empresários 
entendem que estes valores se compensam, 
ou se anulam ao longo do ano. Contudo, o 
exemplo numérico não confirma esta tese.
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TABELA 7 – APURAÇÃO DE RESULTADO ECONÔMICO

Discriminação
Em R$ / mil

Correto Incorreto

Despesas diretas de transportes – mês 
atual  2.800  2.800

+ Serviços em elaboração – mês anterior 300 - 0 -

(-) Serviços em elaboração – mês seguinte 400 - 0 -

= Custos dos serviços prestados 2.700 2.800

 RESULTADO ECONÔMICO BRUTO 700 900

Dedução do “overhead” (Inclui despesas 
administrativas, financeiras e comerciais) 450 450

Resultado	econômico	(antes	do	I.R) 250 450

Resultado econômico (em percentual) 7,4% 12,2%

Conclusão
Caso não seja possível apurar pelo método contábil o resultado econômico com os ajustes necessários 
na receita e nos custos, aconselha-se aos transportadores que se valham de sistemas de processamento 
de dados extracontábil.

Por meio de programas eletrônicos, podem-se apropriar custos diretos a cada conhecimento de 
transporte,	ou	nota	fiscal,	à	medida	que	as	cargas	passam	pelas	fases	do	processo	de	produção.	A	cada	
fase do processo incorporam-se despesas diretas, que são absorvidas e acumuladas até a etapa final. 
Num determinado momento, podendo ser adata do fechamento de balanço ou balancete, é possível 
conhecer o custo dos produtos/serviços terminados, ou o custo de produtos/serviços em elaboração – 
semiacabados.

Quanto	à	determinação	do	valor	da	Receita,	não	há	problema,	pois	estes	valores	estão	declarados	nos	
CTRC ou em Notas Fiscais identificados pelo CNPJ do cliente. As receitas serão agrupadas e isoladas, em 
perfeita correspondência entre receitas e custos. Desta feita, o trabalho de separar custos e receitas de 
produtos e serviços acabados e custos e receitas de produtos e serviços semielaborados é uma questão 
simples de processamento de dados disponíveis nos arquivos do sistema eletrônico. Basta agrupar e 
somar os valores dos CTRC (receitas e custos), tanto dos CTRC referentes a serviços já concluídos no 
mês quanto aos CTRC de serviços incompletos, ainda por terminar. 

Está claro que, por este método de apropriação, a apuração de resultado econômico não apresentará 
distorção, pois trabalha-se com receitas e custos de serviços terminados, já entregues aos clientes. Por 
outro lado, o sistema também permite apurar custos e receitas de serviços em processo de elaboração.

Além da vantagem do uso deste método de apropriação, abre-se a possibilidade de análise econômica 
– receita, custos e resultado – por cliente, por percurso e por filial. 
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O OPERADOR LOGÍSTICO 
e o TRC1

No início da década de 1990, as empresas 
de grande porte, em especial as corporações 
multinacionais, se propuseram a instalar 
ou servir-se de uma rede de postos de 
abastecimento para a distribuição de seus 
produtos, com a certeza de que é possível 
reduzir custos e melhorar a eficiência 
operacional. 

Algumas empresas comerciais e industriais 
resolveram instalar ou contratar os serviços 
de CD ou CDA localizados em pontos 
estratégicos do mercado, mais próximos 
do mercado consumidor, na esperança 
de ganhar maior agilidade na entrega de 
mercadorias encomendadas pelos seus 
clientes, acreditavam que, com a instalação 
de CDs2 e CDAs3, poderiam satisfazer os 
desejos e necessidades de seus clientes e, 
com isso, alavancar as vendas. Nesta ocasião, 
multiplicou-se o aparecimento de centros de 
distribuição logística.

Com o objetivo de reduzir custos e melhorar 
a qualidade dos serviços prestados, é natural 
que produtores e comerciantes tenham 
decidido transferir os seus estoques para 
centros de distribuição avançados.

O operador logístico4 prometia ao embarcador 
atender prontamente os pedidos de 
compradores e, assim, permitir maior rotação 
de estoques, aumentar as vendas e servir o 
consumidor no momento oportuno. 

O comerciante costuma afirmar: “a 
oportunidade de comercialização passa e 
não se repete Se o produto não estiver na 
prateleira	à	disposição	do	cliente	no	momento	
oportuno, certamente a venda estará perdida”.

O papel do TRC no contexto 
da distribuição logística
As filiais do TRC são unidades administrativas e operacionais localizadas 
em pontos estratégicos do território nacional, onde estão concentrados 
clientes embarcadores e destinatários das cargas transportadas. A 
segmentação do mercado baseada na aglutinação de embarcadores e 
destinatários depende naturalmente da especialização da transportadora, 
e nem sempre a segmentação escolhida pela transportadora, entendida 
como aconcentração geográfica de embarcadores e destinatários das 
mercadorias, coincide com a segmentação proposta pelos embarcadores. 

As filiais das transportadoras possuem terminais de cargas gerais onde 
são movimentadas e distribuídas mercadorias de toda espécie e de 
diversos clientes. Por isso, é difícil dar um atendimento personalizado a 
cada embarcador durante os serviços de distribuição. É preciso lembrar-
se de que os estoques de mercadorias estão no depósito do embarcador 
localizado bem distante das filiais da transportadora.

Diferentemente dos centros de distribuição, os terminais de cargas não 
têm a função específica de armazenar mercadorias. Portanto, diz-se que 
o armazém da transportadora não é depósito de mercadorias; é apenas 
um local de transição entre as cargas que chegam e as cargas que serão 
embarcadas.

O que se vê no terminal, são veículos posicionados nas docas: de um lado 
a plataforma de recepção de mercadorias, do lado oposto a plataforma 
de embarque das mercadorias a serem carregadas em caminhões 
prontos para seguir viagem. Entre uma plataforma e outra, há um espaço 
destinado	à	movimentação	das	cargas	que	permanecem	no	armazém,	
estacionadas transitoriamente, durante o menor tempo possível. 

Um velho transportador já dizia: “quanto menores os espaços disponíveis 
no armazém, maior a urgência nas operações de carregamento”. As 
pressões, por falta de espaço na estocagem, obrigam a empresa de 
transportes	a	dar	escoamento	rápido	às	cargas	que	chegam	ao	armazém.	
Esta afirmação, no entanto, não exprime verdade absoluta. É verdade 

1 - TRC – (Transporte Rodoviário de Cargas). 2 - CD – (Centros de Distribuição). 3 - CDA – (Centros de Distribuição Avançada).  
4 - Empresa responsável pela operação e administração de CD’s.
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que, sob pressão, mais caminhões são carregados e 
descarregados. Porém, decisões açodadas trazem prejuízo 
à	qualidade	dos	serviços	prestados.	

Quando há urgência no abastecimento dos mercados 
regionais, a transportadora deve observar rigorosamente os 
prazos de entrega acordados entre o vendedor e o agente 
comprador das mercadorias. Por isso, o plano logístico 
de distribuição deve ser elaborado pelo embarcador das 
mercadorias a quem compete a gestão do processo. Cabe 
à	 transportadora	 mapear	 o	 mercado,	 identificar	 clusters	
de clientes e traçar rotas de distribuição para tornar os 
serviços de transportes ágil e eficaz.

 A empresa de transportes de cargas participa ativamente 
na elaboração do planejamento e controle da distribuição 
de produtos. Ao embarcador cabe a tarefa de dirigir e 
comandar o plano mercadológico.
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Parceria entre o Operador 
Logístico e o Transportador
Por razões de disputa de mercado, o operador logístico e 
as empresas de transportes não trabalham em parceria, 
mesmo porque o cliente conquistado pela transportadora 
passa a fazer parte da carteira de clientes do operador 
logístico. Propostas de um “pacote” de serviços e a 
concorrência na negociação do frete também são fatores 
colidentes que impediram o trabalho em parceria. 

Enquanto o operador logístico enaltecia as vantagens 
mercadológicas pelos serviços que oferecia, a empresa 
de transportes subcontratada pelo operador logístico foi 
simplesmente anexada ao processo mercadológico.

 Os gestores dos CDs argumentavam a seu favor: a 
qualidade e agilidade na distribuição e o feedback (retro 
informação) em tempo real na prestação de contas aos 
clientes	 embarcadores	 em	 detrimento	 e	 desvantagem	 às	
empresas do TRC.

Afirmam os operadores logísticos que, de um lado, 
eles executam o projeto de marketing elaborado pelo 
embarcador; de outro lado, o transportador cumpre a tarefa 
de complementar o processo logístico. Portanto, sobra ao 
transportador apenas a função de transportar mercadorias. 
Sabe-se que o transportador não faz gestão sobre estoques. 
Não decide sobre quais pedidos têm prioridade na 
preparação, processamento e expedição de produtos. Não 
armazena mercadorias por espécie, não embala produtos, 
nem os acondiciona por tipo e qualidade. Não emite Notas 
Fiscais relacionadas a pedidos de clientes. 

Os operadores logísticos dizem que suas atribuições 
alcançam os interesses dos “donos da carga”: comerciantes, 
fabricantes ou intermediários. Executam o plano logístico 
de distribuição conforme determinação dos clientes.

O aparecimento de CDs e CDAs despertou nas 
transportadoras de cargas enorme preocupação, porque 
perderam o contato direto com os seus clientes, que são os 
usuários de transportes. A negociação do frete passou a ser 
feita entre o operador logístico e a transportadora. A partir 
daí, competia ao operador logístico abrir concorrência para 
a contratação de transportadores de cargas.

A estrutura dos centros de distribuição, formada pela 
operacionalização e administração, ganhou, a partir de 
então,	 completo	 domínio	 sobre	 a	 negociação.	 Cabe	 à	

empresa de transporte somente a responsabilidade pelos 
serviços de transferência de cargas, do embarcador ao CD, 
ou pelas entregas de mercadorias do CD até os clientes 
compradores sediados na região.

Este novo cenário acenava para um provável achatamento 
do preço do frete. O temor das transportadoras era real. 
Com o surgimento do operador logístico, as empresas 
de transporte, ainda que estruturadas, poderiam ser 
niveladas e comparadas a transportadores autônomos, 
ou consideradas apenas como frotistas. De protagonistas 
no setor de distribuição, as empresas do TRC passariam a 
meras coadjuvantes no processo logístico.

Reações das  
empresas do TRC
Sabe-se que, em momentos turbulentos, quando há 
disputa de espaços no mercado, as ameaças representam 
a busca incessante por saídas Muitas vezes, abrem-se 
oportunidades.

Empresários do TRC disponibilizaram espaços nos seus 
terminais para estocagem de produtos de clientes, 
cobrando pelos serviços de estocagem um valor por metro 
quadrado, considerando-se o tempo de permanência 
das mercadorias estocadas. Contudo, o empresário de 
transportes percebeu que o processo logístico demandava 
uma estrutura mais complexa, como estocagem vertical em 
prateleiras, em que produtos separados em seções eram 
classificados por tipo e espécie, e registros em códigos 
de barra, que determinavam a localização dos produtos 
estocados. Percebeu, também, que a movimentação 
dessas mercadorias era feita a partir de instruções 
eletrônicas comandadas por sistemas computadorizados. 
Foi quando apareceram os primeiros sistemas eletrônico 
de processamento de dados integrados a outros sistemas 
especializados (a exemplo do S.A.P dentre outros), que 
permitiam a gestão completa do processo operacional de 
distribuição, envolvendo o operador logístico e a a empresa 
cliente, contratante dos serviços.
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Em visita ao CD, como observador, o 
empresário de transportes pode constatar:

Paleteiras elevatórias acessavam as 
mercadorias em até 4m de altura. Nos 
corredores, carrinhos elétricos rodavam 
sobre	 trilhos,	 acionados	 à	 distância	 por	
um	 operador	 atento	 à	 tela	 do	 computador.	
Esteiras rolantes transportavam as 
mercadorias monitoradas até a área de 
processamento de pedidos. Após esta etapa, 
as mercadorias etiquetadas seguiam por 
esteiras rolantes para, finalmente, serem 
embarcadas (expedidas). Durante este 
processo, a quantidade, o tipo e espécie de 
mercadoria, eram conferidos e “checados”. 
Leitoras de código de barras instaladas em 
pontos estratégicos ao longo do processo 
operacional, “checavam” o conteúdo dos 
lotes de mercadorias a serem expedidos sem 
nenhum manuseio, pois o controle era feito 
apenas por processo eletrônico. Um sistema 
de automação dispensava o uso intensivo 
de mão-de-obra na operacionalização das 
cargas.

Por este sofisticado sistema, os dados e 
informações eletrônicas eram transmitidos 
online, em tempo real para os “donos das 
cargas”, que assim poderiam acompanhar, 
à	 distância,	 cada	 estágio	 do	 processo	 até	
a expedição das mercadorias. A interface 
mediante troca de informações entre 
contratante e contratado dos serviços 
logísticos permitia ao embarcador controlar 
estoques e decidir o que fabricar e o que 
vender a partir da estatística de produtos 
mais procurados pelo mercado.

É fácil, então, compreender porque poucas 
empresas do TRC aventuraram-se a se 
transformar em operador logístico. Algumas 
desistiram quando perceberam que era 
necessário investir alto em tecnologia 
e preparação de pessoal especializado. 
Posteriormente, verificou-se que os preços 
aviltados que os clientes estavam dispostos 
a pagar não compensavam os custos com 
instalações, operação e manutenção de 
equipamentos sofisticados empregados pelos 
operadores logísticos. 

Conclusão
De toda sorte, a introdução dos operadores logísticos no mercado foi 
um avanço sob o ponto de vista de marketing. Contribuiu para uma 
revisão de parâmetros de qualidade e de produtividade nos processos 
de distribuição de mercadorias. Ganhou muito com isso o mercado 
consumidor, pela agilidade com que os clientes foram atendidos.

Com o propósito de segurar e manter seus principais clientes, as 
empresas de transporte rodoviário de cargas (algumas já certificadas 
pela ISO 9000) aprimoraram e desenvolveram as técnicas de controles 
sobre melhoria contínua de qualidade e instalação de softwares de 
comunicação com os clientes. 

Após alguns anos verificou-se que somente as multinacionais e 
algumas empresas brasileiras de grande porte optaram pela utilização 
de operadores logísticos a quem confiaram as suas mercadorias para 
distribuição e suprimento do mercado.

O temor de que o TRC seria engolido pela expansão e dominação 
dos operadores logísticos, deixou de existir. Milhares de pequenas e 
médias	 empresas	 continuaram	 a	 entregar	 as	 suas	 mercadorias	 às	
transportadoras encarregadas de distribuí-las. Muitas empresas de 
grande porte não mudaram a sua logística de distribuição. Mantiveram 
fidelidade e mostraram-se confiantes nos serviços prestados pelas 
empresas de transporte rodoviário de cargas.
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A inteligência dos 
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garante a você a 

melhor tecnologia em 
comunicação móvel 

de dados do país.

Soluções 
customizadas 

para cada área 
do seu negócio.

Somos a única empresa   
do setor a possuir estação 
terrena de comunicação 
de dados (hub) própria o 
que garante segurança e 
estabilidade em todas as 

transmissões.

Lançamentos de produtos 
e atualizações constantes 

mantêm a sua empresa 
conectada ao que há de 

mais novo.

Acesse o site e 
conheça os nossos 

últimos lançamentos:

Autotrac Solar

Autotrac Híbrido

Autotrac Smartbox

São mais de 40 
autorizadas Autotrac 

espalhadas pelo Brasil 
para que você tenha 

segurança de contar com 
apoio especializado onde 

quer que esteja. 

2 3

Aumento da efi ciência logística

Informações completas e atualizadas 
sobre o status da carga

Maior segurança da carga, do 
caminhão e do motorista

Redução do Lead Time

Redução no custo de 
transporte

Redução de tempos 
de coleta e entrega

Consulte nossa 
rede autorizada 

e descubra os 
resultados que 

nossa tecnologia 
pode trazer para 

seu negócio.

www.autotrac.com.br  | 0800 70 12345Venha ver de perto tudo que a AUTOTRAC pode oferecer para deixar a sua empresa 
ainda mais efi ciente. Visite o nosso stand ( H48 ) na FENATRAN 2017.
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O Processo de 
TOMADA DE DECISÃO
A massa crítica de dados armazenada em arquivos virtuais substituiu caixas-arquivo, 
pastas e espaços nas prateleiras.

O	 gestor	 tem	 hoje	 tem	 à	 sua	 disposição	 uma	 farta	 documentação	 arquivada	 na	
memória de computadores, o que lhe permite ordenar informações da forma que 
melhor lhe convém.

Os dados, quando analisados em pares, entrecruzam-se com outros dados da massa 
crítica. Em uma multiplicidade de combinações processadas, os dados produzem 
informações de saída conforme o desejo e necessidade do usuário do sistema.

Com o uso de softwares inteligentes, os dados são processados mediante cálculos, 
agrupamentos por similaridade e confrontação por dissemelhança. Comparações 
históricas de dados são compiladas pela formulação de tabelas estatísticas – tudo 
na velocidade de segundos, com a saída de informações precisas demonstradas na 
tela do computador.

Com a informatização, dispensou-se o trabalho manual demorado e dispendioso, 
tornando mais ágil a obtenção de relatórios gerenciais. É inegável que o relatório 
gerencial é ferramenta indispensável utilizada no processo de tomada de decisão.

A criação de índices referenciais
É desejável que a empresa estabeleça indicadores de desempenho para cada área 
da organização. Assim, os padrões de desempenho, cadastrados no ssistema, são 
referências para análise. Eventuais desvios dos padrões mostrados em relatório 
serão analisados como afastamento das metas de qualidade, produtividade e de 
resultado econômico.

A quantidade e a qualidade das informações extraídas do sistema são úteis e 
indispensáveis para o encaminhamento seguro na solução de problemas durante o 
processo de tomada de decisão.

De posse das informações, ao gestor compete:

•	 Selecionar	informações	relevantes;

•	 Analisar	os	desvios	dos	padrões	predeterminados;

•	 Fazer	exame	crítico	dos	indicadores	realizados;

•	 Buscar	as	causas	dos	desvios	apresentados;

•	 Tomar	medidas	corretivas	para	redirecionar	as	ações	administrativas;

•	 Dirigir	as	ações	futuras	a	fim	de	se	alcançar	indicadores	de	qualidade	
satisfatórios, bem como níveis de produtividade mais promissores a 
custos menos gravosos.
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Diante de farto material informatizado, é preciso aplicar uma visão 
heurística1	 porque,	 às	 vezes,	 dados	 aparentemente	 contraditórios	
encontrados em uma área têm relação estreita com dados de outra 
área da empresa.

O papel do gerente no 
processo de tomada de 
decisão
Infelizmente, a departamentalização criou o vício da especialização. 
Gerentes especialistas dominam o conhecimento na sua área de 
atuação. Investidos de capacidade específica, esses gerentes recebem 
da diretoria autoridade delegada, com poderes para resolver problemas 
circunscritos no âmbito de suas responsabilidades. Os gerentes têm 
uma visão parcial e compartimentada. Preocupam-se com o exame e 
análise de particularidades. Perde-se, por isso, a visão do todo formado 
pelo conjunto dos fenômenos inter-relacionados.

Por inciativa do gerente, as ações corretivas em determinada área da 
organização têm efeitos sobre outras áreas. Portanto, todo cuidado é 
pouco para que sejam evitadas consequências desastrosas. Efeitos 
indesejáveis podem ser constatados, por exemplo, quando há corte 
de gastos ou investimentos financeiros mal alocados. Comumente, 
estas ações produzem reflexos imediatos sobre o volume de vendas, 
acréscimos de custos ou redução nos índices de produtividade. Sabe-
se, entretanto, que os elementos causadores dos lucros ou prejuízos 
pertencem a uma combinação de diversos fatores interligados, não 
ficando claro e definido o grau de responsabilidade de cada área: 
financeira, operacional e mercadológica. Não há, portanto, um só motivo 
que explique as razões do aparecimento de lucros ou prejuízos.

É perfeitamente compreensível que soluções e demandas em uma área 
da empresa, podem afetar outras áreas da organização.

1 - “A heurística, do grego heuriskein (descobrir), é uma verdade circunstancial; 
não é “verificável”, não é matematicamente comprovável. Na técnica de resolver 
problemas, é a solução obtida através de tentativas e erros, ou conforme Thorndike, 
por seleção e conexão e mudança associativa”. Do livro: Criatividade & Marketing 
– Roberto Duailibi e Harry Simonsen Jr.4 - Empresa responsável pela operação e 
administração de CD’s.
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A quem compete, então, o poder de decidir?
A tecnologia da informação oferece-nos 
precioso material, que, se bem trabalhado, 
multiplica as conexões alternativas; enseja 
correlações mediante análise combinatória.

Preferencialmente, o diretor de logística 
deveria transitar por todas as áreas  
do conhecimento administrativo, porque 
pressupõe-se que ele tenha domínio razoável 
sobre as técnicas operacionais, de marketing 
e de gestão econômico-financeira. Assim, na 
qualidade de gerente de negócios, o diretor 
de logística conseguirá: juntar, conectar, ou 
separar dados das diversas áreas, analisá-los 
à	 luz	dos	eventuais	problemas	 recorrentes	e	
identificar as causas que têm contribuído para 
o mau desempenho e ineficiência empresarial.

Talvez seja pedir demais que um só profissional 
tenha capacidade para desempenhar com 
eficácia uma gestão multifuncional. De toda 
sorte, caso a empresa não possua a figura 
desse profissional multifunção, as reuniões 
de diretoria das diversas áreas da empresa, 
podem suprir esta carência. Contudo, a 
análise	 das	 informações,	 à	 disposição	 das	

diretorias,	deve	convergir	para	o	consenso,	visando	somente	à	correção	
de rumos e tendo como foco a melhoria da qualidade e do resultado 
econômico. Porém, não devem existir argumentações explicativas de 
qualquer diretor com o propósito de justificar eventuais erros cometidos 
na área sob seu comando. 

O processo de tomada de decisão consensual tem grande “chance” de 
atingir os resultados esperados. Entretanto, para que se cumpram os 
planos e metas definidos pela direção da empresa, faz-se necessário 
o uso da extensa rede de softwares interligados (ERP), que permite 
cruzamento de informações entre os diversos sistemas setoriais e torna 
possível a produção e emissão de relatórios gerenciais.

Todo o processo de análise e tomada de decisão ficará comprometido 
se a empresa não possui uma rede de sistemas interligados com 
plataforma estruturada em sistema operacional e base de dados únicos. 
Os sistemas setoriais especializados devem “conversar entre si e uns 
com os outros”, se quisermos gerenciar as atividades a partir das 
informações demonstradas nos relatórios gerenciais.

A administração racional, exercida mediante análise de dados 
computados eletronicamente, não anula nem dispensa a inventividade. 
O	processo	 intuitivo,	à	 luz	criativa	do	“insight”, orienta o processo de 
tomada de decisão, especialmente quando está em curso a elaboração 
do planejamento estratégico. A diretoria, diante de conjuntura nacional 
desfavorável,	às	vezes	toma	decisões	 intuitivas	apesar	da	consciência	
de que algo pode dar errado.
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Os Porquês
DO PREJUÍZO

A ocorrência de prejuízo 
econômico é um desastre, 
somente comparável à 
queda de um avião.  
Eleger apenas um fator 
como responsável pela 
queda é uma precipitação.
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Ao final de cada mês ou no final do exercício 
contábil, o empresário, através das peças de 
balanço, toma conhecimento do resultado 
econômico.

O RRE (relatório de resultado econômico) 
mostrou prejuízo, fato que vem se repetindo 
nos últimos meses e no último ano.

O	departamento	de	controladoria,	à	vista	dos	
balancetes contábeis, fez análise vertical e 
horizontal das contas; comparou valores das 
contas que tiveram variações significativas 
e buscou explicações na expectativa de 
encontrar as causas das variações. Comparou 
valores do mês corrente com valores do 
mês anterior. Comparou, também, valores 
do mês com valores do mesmo mês do ano 
anterior; analisou a evolução de cada despesa 
durante o exercício. Estabeleceu (calculou) 
a participação percentual de cada item de 
despesa	 com	 relação	 à	 receita;	 calculou	 o	
custo médio, por tonelada transportada, a fim 
de conhecer a evolução das despesas fixas e 
variáveis integrantes na composição do custo 
por unidade produzida.

Contabilidade 
limitada
As análises financeiras contábeis mostraram-se 
pouco esclarecedoras porque a contabilidade trata 
os dados econômicos dissociados dos fatores de 
produtividade.A Controladoria tem dificuldade para 
separar e identificar as variações de custos, porque 
ela não consegue associar as despesas com as 
informações quantitativas de produção.

Sabe-se que, pela análise contábil, é possível detectar 
a variação de despesas. No entanto, não é fácil 
esclarecer as causas desta variação, senão daquelas 
de ordem puramente financeira, como por exemplo: 
reajuste de preços em contratos e aquisição de 
produtos ou de serviços com preços corrigidos, cujos 
aumentos das despesas podem ser comprovados 
mediante consulta aos documentos fiscais em 
poder da contabilidade. Aumentos de preços dos 
insumos e nos contratos de prestação de serviços 
são de fácil constatação e podem ser percebidos 
imediatamente, basta consultar as faturas e notas 
fiscais a pagar. Contudo, estas correções de preços, 
nas compras e em investimentos produtivos, podem 
ser compensadas diante da melhora expressiva nos 
indicadores de produtividade.

Quando ocorre fraco desempenho nas atividades 
operacionais e comerciais, os custos por unidade 
produzida (R$/t transportada) crescem, ainda que as 
despesas totais, em valores absolutos, permaneçam 
as mesmas, sem qualquer alteração.

Tanto o reajuste de preços na compra de insumos 
quanto a baixa produtividade operacional podem ser 
responsáveis pelo aumento de custos. Nas despesas 
diretas	 aplicadas	 à	 produção,	 os	 dois	 fatores	 são	
encontrados de forma combinada. A combinação 
entre estes dois fatores (influência dos preços nas 
compras e o nível de produtividade) pode mascarar 
a verdadeira identificação das causas motivadoras 
para o aumento de custos.
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Causas dos prejuízos
As razões que justificam o prejuízo são múltiplas e variadas. Viu-se que a 
análise contábil é bastante limitada para esclarecer as causas que levaram a 
empresa a operar com prejuízo. As causas, motivos e razões são por demais 
complexas.

Na tentativa de dar maior clareza ao assunto, relacionam-se a seguir uma 
série de motivos causadores dos prejuízos. Esta lista, entretanto, não esgota 
o assunto.

1.	Razões	mercadológicas:
•	 Perda	de	clientes	importantes,	no	ranking	–	classe	A;

•	 Prática	de	descontos	condicionados	à	expansão	do	volume	de	
cargas transportadas;

•	 Abertura	de	mercados	distantes	dos	pontos	de	apoio	–	CDA	
(centro	de	distribuição	avançada);

•	 Política	de	preços	predatória	com	o	objetivo	de	vencer	a	
concorrência	a	qualquer	custo;

•	 Descumprimento	de	cláusulas	contratuais	de	transportes,	que	
comprometem a qualidade dos serviços prestados;

•	 Marketing	de	comunicação:	Sistemas	deficientes	e	incompletos	
de	informações,	causadores	da	insatisfação	e	desconfiança	dos	
clientes;

•	 Ausência	de	visitas	a	clientes,	com	o	objetivo	de	aferir	o	grau	de	
satisfação;

•	 Abertura	de	novos	mercados,	fora	da	área	de	atuação	da	empresa,	
sem a devida instalação de pontos de apoio logístico;
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2.	Razões	operacionais:
•	 Utilização	de	veículos	

inapropriados para o transporte de 
cargas;

•	 Viagens	improdutivas	–	ocupação	
insuficiente	dos	espaços	na	
carroceria e nas carretas;

•	 Veículos	parados,	inativos	–	pelo	
não aproveitamento dos veículos 
da frota própria, à disposição do 
operador logístico;

•	 Contratação	intempestiva	e	não	
planejada de transportadores 
autônomos	(carreteiros	e	
agregados)	a	preços	inflacionados,	
acima da cotação do mercado;

•	 Perda	de	produtividade	da	frota,	
motivada por veículos imobilizados 
na	oficina	de	manutenção;

•	 Aumentos	nos	preços	dos	insumos	
operacionais	(combustíveis,	
lubrificantes,	pneus,	peças	de	
reposição, etc.) sem nenhum 
repasse destes custos ao preço-
frete;

•	 Mudança	no	perfil	da	carga,	sem	
o devido cuidado em aparelhar 
a empresa, com veículos e 
equipamentos adequados para a 
movimentação deste tipo de carga;

•	 Descumprimento	dos	prazos	
de entregas contratadas com 
os	clientes,	(geração	de	multas	
contratuais com eventual perda de 
clientes);

•	 Picos	no	volume	de	cargas	
armazenadas, sem a possibilidade 
de escoamento por falta de 
recursos técnicos e humanos;

•	 Ocorrências	de	avarias	nas	cargas	
manuseadas e transportadas, 
obrigando ao transportador o 
pagamento de indenizações, em 
valores acima dos limites normais;

3.	Razões	econômico-financeiras:
•	 Elevação	das	taxas	de	juros	incidentes	sobre	empréstimo	

bancário;

•	 Recessão	e	retração	na	economia	do	país,	com	reflexos	
diretos na redução da demanda por serviços de transportes 
de mercadorias;

•	 Reajustes	de	contratos	de	alugueis	e	de	contratos	de	
prestação	de	serviços,	em	valores	acima	da	inflação.

4.	Razões	ligadas	ao	planejamento	de	Recursos	Humanos:

•	 Aumento	do	quadro	de	funcionários,	em	quantidade	
desproporcional ao aumento da produção e da receita;

•	 Reajuste	de	salários,	sem	a	cobertura	e	compensação	pelo	
crescimento da receita em valor equivalente;

•	 Política	de	pessoal	equivocada	–	substituição	de	
funcionários próprios por mão-de-obra terceirizada em 
atividades	fins;

•	 Ociosidade	da	mão-de-obra	nas	operações	de	carga	e	
descarga	(armazém),	ou	nos	serviços	de	coleta	e	de	entrega	
de mercadorias
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Falta conversa
Fica claro que, para encontrar as verdadeiras razões do surgimento 
de prejuízos, será necessário aparelhar a empresa com softwares de 
ponta, perfeitamente integrados uns com os outros, num sistema ERP 
que permita o cruzamento de informações entre as diversas áreas da 
empresa. Sistemas interativos permitem o cotejamento de dados e 
informações, tanto de natureza financeira quanto de ordem produtiva.

Quando se trabalha com múltiplos sistemas, é 
natural que cada um deles tenha os mesmos 
dados cadastrais repetidos e redundantes. A 
inclusão de dados nos sistemas é um trabalho 
repetitivo e desnecessário, e pode gerar uma 
série de erros e inconsistências.

Seria desejável que os sistemas operassem 
de forma automática, que sinalizassem os 
desvios e as distorções (tanto monetárias, 
quanto quantitativas) e que medissem o 
afastamento dos padrões e parâmetros 
previamente cadastrados no sistema. A 
análise, então, tornar-se-ia fácil e objetiva.

Causas 
combinadas
A ocorrência de prejuízo econômico é um 
desastre,	 somente	 comparado	 à	 queda	 de	
um avião. No desastre aéreo, investigam-
se as causas da queda do avião. Durante a 
investigação, a perícia técnica tem afirmado, 
com frequência, que a queda do avião foi 
motivada por vários fatores combinados. 
Dentre eles, estão os seguintes elementos 
causadores: falha humana, falha técnica, 
condições meteorológicas adversas, impactos 
no avião – colisão de aves ou objetos externos, 
etc. Eleger apenas um destes fatores como 
responsável pela queda de um avião é uma 
precipitação. O mais provável é que tenha 
havido a combinação de mais de uma causa 
motivadora para esta ocorrência.

Resultado econômico desastroso, assim 
como a queda de um avião, deve ser 
analisado considerando-se todos os fatores e 
razões listados neste ensaio. Vários fatores 
combinados podem ser responsáveis pelo 
surgimento de prejuízo econômico.

As empresas de transportes normalmente possuem sistemas 
especializados no processamento de dados, como por exemplo:

•	 Controle	de	pneus;

•	 Rendimento	e	desempenho	da	frota	própria;

•	 Controle	de	manutenção,	combustíveis	e	lubrificantes;

•	 Administração	de	tráfego;

•	 Sistema	contábil	e	gestão	financeira;

•	 Administração	de	vendas	e	de	marketing;

•	 Rastreamento	e	monitoramento	do	veículo	e	da	carga;

•	 Controle	de	estoque	de	materiais	e	de	insumos;

•	 Gestão	e	controle	de	pessoal	(RH);

•	 Emissão	de	conhecimentos,	Notas	Fiscais	e	manifestos	de	
carga;

•	 Sistemas	de	comunicação	–	interface	com	clientes.

Estes sistemas contêm informações específicas e cumprem muito bem 
o papel de análise setorial. Infelizmente, atendem apenas os requisitos 
de controle e gestão departamental. Portanto, as análises ficam 
restritas e confinadas no âmbito do departamento.

O problema é que estes sistemas, apesar de muito bem desenhados, 
não “conversam” entre si e não permitem integração e interação com 
o usuário. Resta, pois, ao usuário segregar e segmentar os dados de 
cada sistema específico, para tirar as suas conclusões no momento 
em que deseja analisar custos relacionados ao nível de produtividade. 
Esta condição obriga o usuário dos sistemas a compor em planilhas os 
dados necessários para a elaboração de análises cruzadas.
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(NAS ATIVIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE CARGAS 
E NOS SERVIÇOS DE COLETAS E DE ENTREGAS)

Custo Operacional de Veículos

A indústria de transporte também se 
utiliza de máquinas para operacionalizar a 
movimentação de cargas, de um ponto a outro. 
A estas máquinas operatrizes denominamos, 
genericamente, veículos de cargas.

As categorias e espécies de veículos são as 
mais variadas, de acordo com a finalidade 
a que se destinam. Além de atender o fim 
último, que é movimentar mercadorias, os 
veículos são classificados em: leves, médios, 
semipesados e pesados, com capacidade 
de torque diferenciado. Carrocerias, 
semirreboque e reboque são acoplados 
ao veículo-trator em conformidade com a 
especificação das cargas que transportam. Os 
equipamentos (reboques e semirreboques) 
são desenhados para atender a cada uma das 
especializações do TRC.

Restringimos	 nosso	 estudo	 à	 apuração	 de	
custos no uso de máquinas (caminhões) em 
operação nas atividades de coleta, entrega e 
transferências de mercadorias.

Trataremos, neste estudo, de um método 
de	 apropriação	 de	 custos,	 vinculados	 às	
operações dos veículos. 

Fica, pois, evidenciado, que trataremos da 
apropriação de custos dos veículos da frota, 
de acordo com a atividade que desempenha, 
com o objetivo de se apurar o custo imputado 
às	mercadorias	transportadas.

Propositadamente, escolhemos a 
especialização transportes de cargas 
fracionadas por considerá-la a mais complexa 
e sujeita a interpretações controversas, 
quando da apuração e análise de custos.

Sabe-se que, além do custo direto do uso do 
veículo na movimentação de mercadorias, 
outros gastos são agregados aos serviços 
de transporte, tais como: despesas na 
operação de terminais de cargas, despesas 
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com a administração de filiais e despesas 
da administração central Matriz . Por ora, 
trataremos apenas da apuração de custos 
diretos pelo uso do veículo no transporte de 
mercadorias.

De modo geral, os custos de transferências 
de cargas acumulam 32% do custo total da 
empresa, e na atividade de coleta e entrega 
esta participação representa em torno de 
20% do custo total. Portanto, mais da metade 
dos custos totais apurados no mês está 
ligada	 à	 atividade	 principal	 (movimentação	
de veículos em viagens).

Estes dados percentuais valem somente 
para o transporte de cargas fracionadas; 
para outras especializações, estes índices 
de participação nos custos são notoriamente 
superiores.

Apuração e composição dos 
custos por veículo
Aqui, pressupõe-se que a empresa já dispõe de um sistema de 
apropriação de custos a cada veículo da frota, cujas despesas (fixas e 
variáveis) foram devidamente apropriadas e estão demonstradas na 
planilha de custos. Nesta planilha, a composição dos itens de gastos 
variáveis mantém estreita relação com o volume de produção (toneladas 
transportadas) e quilometragem rodada pelo veículo durante o mês. 
Com	referência	à	composição	dos	custos	fixos	apresentados	na	planilha,	
os valores apropriados não têm qualquer vinculação com o nível de 
desempenho operacional do veículo.

Dois	 indicadores	fundamentais	são	obtidos	por	consulta	à	planilha	de	
custos do veículo: custo variável por quilômetro rodado e custo fixo 
mensal.

Os custos dos veículos e equipamentos empregados no transporte 
de cargas serão absorvidos e repassados aos tomadores de serviços. 
Para tanto, dois documentos (manifesto de cargas e principalmente o 
conhecimento de carga) são os comprovantes de que os serviços de 
transporte foram efetivamente executados.

Para cada etapa do processo operacional – coletas, transferências 
e entregas -, os custos dos veículos utilizados nas operações são 
calculados e absorvidos pelos CTRCs1, cujos documentos estão atrelados, 
relacionados e descritos nos manifestos de cargas. A cada viagem do 
veículo, emite-se manifesto de carga distinguindo-se o tipo de atividade 
operacional: se serviços de coleta, transferência ou entregas de 
mercadorias.

Importante: é preciso, em primeiro lugar, saber quanto custa cada 
viagem, para depois apropriar os custos a cada CTRC, de acordo com 
o peso cubado das mercadorias descritas nos CTRCs. Está claro que 
aplicaremos o custo por quilograma ou por tonelada sobre o peso 
especificado nos CTRCs.

1 - CTRC – Conhecimento do Transporte Rodoviário de Carga
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Operações de transferências 
de cargas
O transporte de cargas ocorre ponto a ponto, num percurso previamente 
traçado entre uma origem e um destino; normalmente liga uma filial a 
outra.

Nestas operações, comumente, são utilizados veículos pesados (cavalo 
mecânico) atrelados a reboques ou semirreboques. Também podem ser 
utilizados veículos médios (caminhões trucados).

TABELA 1 - APURAÇÃO DE CUSTOS DE TRANSFERÊNCIA DE CARGAS

Veículo Trucado: Capac. 14 toneladas FROTA n0 09845

Observação: Viagens unidirecionais Custo variável por quilômetro rodado: 1,25

 Tempos operacionais Viagens possíveis

Via-
gem Orig / dest Distância t. capac. t. transp. Veíc. Rod. Veíc. Par. Carga/

Des
Tempo 

tot. Calculada Corrigida

MF 1 SP / BH 600 14 13,0 8,6 0,38 5,0 13,95 16,7 15,4

MF2 RJ / GO 700 14 10,5 10,0 0,44 5,0 15,44 15,1 13.9,9

MF3 RJ / GO 700 14 11,0 10,0 0,44 5,0 15,44 15,1 13,9

MF4 RJ / BH 550 14 13,5 7,9 0,34 5,0 13,20 17,6 16,2

MF5 SP / CP 100 14 14,0 1,4 0,06 5,0 6,49 35,9 33,0

MF6 SP / BR 1.150 14 9,0 16,4 0,72 5,0 22,15 10,5 9,7

MF7 BR / BH 650 14 10,8 9,3 0,41 5,0 14,69 15,8 14,6

MF8 GO / CG 800 14 11,3 11,4 0,50 5,0 16,93 13,8 12,7

MF9 SP / CG 1.150 14 12,0 16,4 0,72 5,0 22,15 10,5 9,7

MF10 SP / CB 1.740 14 9,5 24,9 1,09 5,0 30,94 7,5 6,9

MF11 CB / ROD 350 14 11,2 5,0 0,22 5,0 10,22 22,8 21,0

MF12 GO / ROD 400 14 14,2 5,7 0,25 5,0 10,96 21,2 19,6

MF13 SP / RJ 410 14 13,4 5,9 0,26 5,0 11,11 20,9 19,3

MF14 SP / RJ 410 14 10,0 5,9 0,26 5,0 11,11 20,9 19,3

 Totais 9710 196 163,4 138,7 214,8
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Custos por viagem Custos por tonelada

Viagem Custo Variável Custo	fixo custo/viagem custo var./t Custo	fixo/t Custo Total / t

MF 1 750,00 897,63 1.647,63 57,69 69,05 126,74

MF2 875,00 993,60 1.868,60 83,33 94,63 177,96

MF3 875,00 993,60 1.868,60 79,55 90,33 169,87

MF4 687,50 849,65 1.537,15 50,93 62,94 113,86

MF5 125,00 417,79 542,79 8,93 29,84 38,77

MF6 1.437,50 1.425,47 2.862,97 159,72 158,39 318,11

MF7 812,50 945,62 1.758,12 75,23 87,56 162,79

MF8 1.000,00 1.089,57 2.089,57 88,50 96,42 184,92

MF9 1.437,50 1.425,47 2.862,97 119,79 118,79 238,58

MF10 2.175,00 1.991,69 4.166,69 228,95 209,65 438,60

MF11 437,50 657,71 1.095,21 39,06 58,72 97,79

MF12 500,00 705,69 1.205,69 35,21 49,70 84,91

MF13 512,50 715,29 1.227,79 38,25 53,38 91,63

MF14 512,50 715,29 1.227,79 51,25 71,53 122,78

12.137,50 13.824,09 25.961,59

Custo fixo 
mensal 13.800,00

Cálculo do número de viagens no percurso médio

 Percurso médio: 693,6 9,9 0,43 5,0 15,34 15,2

O sistema de custos ora proposto está centrado na apuração de gastos apropriados a cada viagem, 
independentemente da massa transportada.

Cálculo de Viagens possíveis:

Horas trabalhadas por 
mês:

56 h /sem. x 4,3 semanas 240,8
(duas horas  

extras por dia)

Horas paradas para 
manutenção

8,0

Tempo útil para o 
transporte

232,8
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Sabe-se que há várias maneiras de se chegar ao custo unitário (R$/t). Neste estudo, utilizamos 
metodologia de cálculo: a mais direta, com menor possibilidade de distorção nos resultados, porque 
foram contemplados e respeitados fatores de produtividade do veículo em viagem, quais sejam:

CUF – coeficiente de utilização da frota. Este coeficiente mede, para um tempo útil (horas para 
trabalho), quantas viagens o veículo tem a possibilidade de realizar durante o mês. Pela confrontação 
entre viagens possíveis e viagens efetivamente realizadas, determina-se o índice CUF.

CEC – coeficiente de exploração de capacidade do veículo. Este coeficiente mede o grau 
de ocupação da capacidade (relação entre massa oferecida pelo veículo e massa realmente 
transportada). Sempre que houver subocupação de capacidade do veículo, haverá consequente 
elevação nos custos por tonelada transportada. 

Os fatores de produtividade são determinantes para explicar as oscilações de custos unitários 
(R$/t) entre um mês e outro.

Paradas durante a viagem: a cada 400 km parada de 0,25 centésimos da hora ( 15 minutos)

Velocidade média desenvolvida pelo veículo durante a viagem 70 km/h

Fórmula para cálculo: Tempo útil para transporte  
/[ ( Distância / veloc. Média) + ( Distância / 400 km x 0,25)]

CUF (custo de utilização da frota): (14 viag. Realizadas / 15,2 viagens possíveis) x 100 = 92,1%

0,921  (índice utilizado para corrigir o n0 de viagens)

Importante:	Aplicar	o	custo	total	por	t	sobre	o	peso	especificado	 
nos conhecimentos relacionados em cada Manifesto de Carga.
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Leitura da Tabela 1 –  
Apuração de custos  
na transferência de cargas
A – Por consulta aos arquivos de manifestos de cargas, reunir e 
relacionar todas as viagens realizadas pelos veículos da frota.

B – Calcular o número de viagens possíveis, de acordo com os parâmetros 
de tempo operacional:

•	 Horas	disponíveis	para	operação,	no	mês;

•	 Determinar	a	velocidade	média	do	veículo	(km/h)	como	padrão;

•	 Estimar	o	tempo	médio	e	o	número	de	paradas	do	veículo	
durante a viagem, ocasiões em que motorista descansa ou faz 
as suas refeições e lanches;

•	 Considerar	os	tempos	médios	(horas)	para	carregamento	e	
descarregamento do caminhão.

•	 Dividir	as	horas	disponíveis	para	operações,	pela	soma	das	
horas e frações de horas dispendidas durante a realização da 
viagem.

C – Correção do número de viagens possíveis:

Calcular o CUF (Coeficiente de Utilização da Frota), isto é: medir a 
relação entre viagens realizadas, com a quantidade de viagens-padrão 
que poderiam ser realizadas.

•	 Dentre	todas	as	viagens	realizadas	no	mês,	calcula-se	o	CUF	
tomando-se por base o percurso médio. O percurso médio é 
obtido	pela	divisão	da	quilometragem	rodada	no	mês	pelo	
número real de viagens realizadas no período.

•	 Dentro	das	condições	parametrizadas,	o	veículo	realizou	um	
número de viagens mensais, menor do que seria possível 
realizar. Dizemos que houve subutilização do emprego do 
equipamento, constatado pelo cálculo do CUF, o que comprova 
a ociosidade da frota pelo não aproveitamento do tempo 
disponível para viagens.

•	 Pela	aplicação	do	índice	CUF	sobre	o	número	de	viagens	
possíveis, corrigir o número de viagens mensais, em cada 
percurso.

D – Dividir o custo fixo mensal do veículo, pelo número de viagens 
ajustado e corrigido pelo índice CUF.

•	 Por	este	cálculo	obtém-se	o	custo	fixo	apropriado	a	cada	viagem.

E	–	Por	consulta	à	Planilha	de	custos	do	veículo,	calcular	o	custo	variável	
por viagem.

Anuário NTC&Logística 2017 - 2018      91



•	 Multiplicar	o	custo	unitário	(R$/km)	pela	distância	–	quilômetros	percorridos	pelo	veículo	
em cada viagem.

•	 Os	custos	variáveis	têm	vinculação	e	dependem	da	distância	percorrida	pelo	veículo	
(quilômetros	rodados	no	percurso).	Portanto,	apura-se	o	custo	variável,	por	viagem,	
multiplicando-se	o	custo	unitário	(R$/km)	pela	distância	percorrida.	Maiores	distâncias	
percorridas pelo veículo, em percursos longos, implicam em maiores gastos variáveis 
proporcionais à distância. Inversamente, percursos curtos terão gastos menores por 
viagem.

F – A partir dos custos fixos e variáveis, apurados em cada viagem, calcula-se o custo por tonelada 
transportada. Para tanto, basta dividir o custo de cada viagem pelas toneladas realmente 
transportadas no percurso.

TABELA 1 - APURAÇÃO DE CUSTOS COM COLETAS E ENTREGAS

 Veículo Bau Capac. 6 t Custo fixo Mensal: R$ 8.500,00. Custo variável - (R$ 1,40 / km x km rodado)

 Tempos operacionais Viagens possíveis
Via-
gens MCE n0  n0 desp. km 

percor.
Peso t 
real

Veíc. 
Rod.

Veíc. 
Par.

Carga/
Des

Tempo 
total Calculada Corrigida

1 10 6 120 4,3 3,0 1,08 2,5 6,58 27,8 14,7

2 12 2 65 5,1 1,6 0,36 2,5 4,49 40,8 21,6

3 13 4 80 4,4 2,0 0,72 2,5 5,22 35,1 18,5

4 15 9 280 4,0 7,0 1,62 2,5 11,12 16,5 8,7

5 17 5 70 3,8 1,8 0,90 2,5 5,15 35,6 18,8

6 18 14 90 4,1 2,3 2,52 2,5 7,27 25,2 13,3

7 19 7 110 3,6 2,8 1,26 2,5 6,51 28,1 14,9

8 21 10 150 4,7 3,8 1,80 2,5 8,05 22,8 12,0

9 20 3 85 5,6 2,1 0,54 2,5 5,17 35,5 18,7

10 11 13 160 5,0 4,0 2,34 2,5 8,84 20,7 10,9

11 7 11 135 5,8 3,4 1,98 2,5 7,86 23,3 12,3

12 8 4 50 4,5 1,3 0,72 2,5 4,47 41,0 21,7

13 9 17 95 3,9 2,4 3,06 2,5 7,94 23,1 12,2

14 22 12 145 5,8 3,6 2,16 2,5 8,29 22,1 11,7

117 1.635 64,6 96,9
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Custos por viagem Custos por tonelada

MCE n0 Custo Variável Custo	fixo Custo viagem Custo Variável Custo	fixo Custo total

10  168,00  577,88  745,88  39,07  134,39  173,46

12  91,00  393,89  484,89  17,84  77,23  95,08

13  112,00  458,44  570,44  25,45  104,19  129,65

15  392,00 976,60  1.368,60  98,00  244,15  342,15

17  98,00  452,29  550,29  25,79  119,02  144,81

18  126,00  638,48  764,48  30,73  155,73  186,46

19  154,00  571,73  725,73  42,78  158,81  201,59

21  210,00  706,98  916,98  44,68  150,42  195,10

20  119,00  453,61  572,61  21,25  81,00  102,25

11  224,00  776,36  1.000,36  44,80  155,27  200,07

7  189,00  689,86  878,86  32,59  118,94  151,53

8  70,00  392,57  462,57  15,56  87,24  102,79

9  133,00  696,88  829,88  34,10  178,69  212,79

22  203,00  727,62  930,62  35,00  125,45  160,45

8.513,21 10.802,21

2.289,00

 Custo fixo 
mensal: R$ 8.500,00

Cálculo do número de viagens no percurso médio

 Percurso médio: 8 116,8 2,92 1,50 2,50 6,92 26,5

Tempo	de	espera	+	carga	ou	descarga	em	cada	Cliente	=	0,18

centesimal da hora  (Veículo parado) Velocidade média do veículo 40 km/hora

Horas trabalhadas por mês: 44 h /sem. x 4,3 semanas 189,2

Horas paradas para 
manutenção 6,0

Tempo útil para o transporte 183,2

CUF (custo de utilização da 
frota):

(14 viag. Realizadas / 26,5 
viagens possíveis) x 100 = 

52,83%
0,528  (índice utilizado para 

corrigir o n0 de viagens)
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APROPRIAÇÃO DE CUSTOS AOS CONHECIMENTOS DO MANIFESTO DE COLETA / ENTREGA

Custo Custo

MCE n0 Conh. n0  Peso t Custo/ t p/
despacho MCE n0 Conh. 

n0
Peso 

t Custo/ t p/
despacho

10

3456 0,654 173,46 113,44

15

3456 0,284 342,15  97,17

6590 0,321 173,46  55,68 6590 0,122 342,15  41,74

7120 0,541 173,46  93,84 7120 0,407 342,15  139,26

8257 0,459 173,46  79,62 8257 0,665 342,15  227,53

8125 0,964 173,46 167,22 8125 0,581 342,15  198,79

9425 1,361 173,46 236,08 9425 0,941 342,15  321,96

 Total 4,3 745,88 7654 0,788 342,15  269,61

9067 0,115 342,15  39,35

1287 0,097 342,15  33,19

 Total 4,0 	1.368,60

Preparado por FERNANDO GIÚDICE - em 05.04.2016.

Obs: MCE = Manifesto de Coleta e Entrega.

Se houver subocupação no espaço físico da carroceria do veículo, os 
custos fixos e variáveis por tonelada serão agravados. (vide conceito 
CEC – coeficiente de exploração da capacidade oferecida).

Dentro das condições parametrizadas na determinação do tempo 
disponível para operação, o veículo realizou um número de viagens 
mensal menor do que seria possível realizar. Dizemos que houve 
subutilização do emprego do equipamento (14 viagens realizadas 
no mês, contra 26 viagens possíveis de serem realizadas no período 
mensal); – o CUF de 52,8% comprova a ociosidade de frota pelo não 
aproveitamento total do tempo disponível para operações. Por 
conseguinte, o custo fixo por viagem seria reduzido pela metade, se 
houvesse 100% de aproveitamento do tempo disponível para viagens.
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Leitura da Tabela 2 –  
Apuração de custos  
com Coletas e Entregas
Segue a mesma metodologia de cálculo utilizada na apuração de custos de 
transferência de cargas. Apenas dois fatores de produção distinguem esta 
atividade da atividade de transferência de mercadorias:

•	 Nas	coletas	ou	entregas,	a	viagem	é	“circular”.	O	veículo	percorre	
uma	região	onde	“residem”	os	clientes.	A	viagem	liga	diversos	pontos	
onde estão localizados os clientes, diferentemente da viagem de 
transferência	de	cargas,	em	que	existem	apenas	dois	pontos	(origem	
e destino das mercadorias transportadas).

Duas variáveis operacionais pontuam esta atividade:

•	 O	número	(quantidade	de	coletas	ou	entregas	realizadas	em	cada	
viagem);

•	 A	distância	percorrida	pelo	veículo	em	viagem	(quilômetros	rodados).

Estes dois fatores de produção combinados predeterminam a incidência de 
maior ou menor custo apropriado a cada viagem.

Enquanto na atividade de transferência o tempo de parada do veículo 
acontece em intervalos – por exemplo, a cada 400 km – na atividade de coletas 
e entregas, as paradas do veículo ocorrem em cada cliente visitado. Portanto, 
maior ou menor número de clientes visitados durante a viagem significa 
maior ou menor tempo operacional de inatividade do veículo. Acrescente-se 
ao tempo de inatividade do veículo o tempo do veículo em movimento. Nesse 
caso, a distância percorrida é fator determinante para aumentar ou diminuir 
o tempo do veículo em viagem. Conclui-se que o tempo de inatividade do 
veículo e a distância percorrida são ingredientes para o cálculo de menor ou 
maior número de viagens possíveis a serem realizadas durante o mês. Ipso 
facto, o custo fixo, por viagem será tanto maior ou menor dependendo do 
tempo da viagem (tempo medido entre a saída do veículo do terminal, e o seu 
retorno ao mesmo terminal).

Por outro lado, o custo variável será maior ou menor de acordo com a distância 
rodada pelo veículo em cada viagem.

Por se tratar de viagem “circular”, não é possível diferenciar custos por 
tonelada transportada, imputados a cada cliente numa mesma viagem. 
Clientes localizados mais próximos ou mais distantes da filial ou do terminal 
receberão custos por tonelada iguais, mesmo porque nunca se sabe se clientes 
mais próximos do terminal foram os últimos a serem visitados. Esta definição 
dependeria do plano de roteirização de visitas, previamente estabelecido para 
cada viagem.
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Comentários gerais
É comum as empresas terceirizarem os serviços de transportes de cargas. Contratam carreteiros, 
transportadores autônomos ou agregados para executarem serviços de transferências e/ou 
serviços de coletas e de entregas.

Quaisquer que sejam as formas de remuneração dos serviços contratado, é importante identificar 
os gastos de cada viagem para que seja possível apropriar custos aos CTRCs relacionados em cada 
manifesto de carga. Assim, torna-se muito fácil a distribuição dos custos proporcionalmente ao 
peso cubado expresso nos CTRCs.

O leitor deve ter percebido que cada veículo da frota é o principal indutor de custos. O sistema 
de custos proposto neste estudo confere atenção especial a cada veículo, considerando-se: 
desempenho operacional, produtividade e gastos específicos em cada viagem realizada. Isto 
posto, conclui-se que há extensa rede de cálculos de custos, na medida em que se multiplica a 
quantidade de veículos da frota; daí a necessidade de contar com o auxílio de software específico 
para processar considerável massa de dados.

*Fernando Giúdice é Consultor de Organização de Empresa, desde 
1972. Bacharel em Administração e pós-graduado em Gerenciamento 
Empresarial.
Ex professor das Faculdades Oswaldo Cruz, ministrou cursos de 
Marketing e O.S.M (Organização, Sistemas e Métodos).
Promoveu treinamento de Consultores quando na função de 
Diretor Técnico da Paes de Barros Associados, Engenheiros e 
Consultores. Nesta oportunidade, coordenou equipe de consultores 
para a elaboração de Manuais Técnicos que foram publicados pela 
Barroslearn Produções Didáticas Ltda.
No cargo de Gerente Executivo da NTC – Associação Nacional dos 
Transportes e Logística, foi palestrante em Convenções, Congressos 
e Seminários. 
Em 1982, dirigiu e coordenou a Pesquisa do Setor (TRC), que culminou 
com a publicação do primeiro Manual do Sistema Tarifário, com bases 
técnicas e científicas.
Como articulista, colaborou na redação da Revista BR com artigos 
sobre organização de empresas, além da abordagem de temas 
relacionados às técnicas de custos e formação de preços.
Atuou como Consultor em diversas empresas do Setor de Transportes 
Rodoviário de Cargas, desenvolvendo Projetos nas áreas de 
Organização, Economia e Finanças.
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Endereço: Rua da Gávea, 1390,
3° andar, sala 35, Vila Maria, São Paulo-SP 
CEP: 02121-020
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SOBRE PONTES E PAVIMENTOS
Impacto do peso dos Veículos

Por Neuto Gonçalves dos Reis*
O peso bruto elevado tem impactos negativos 
sobre a segurança e a vida útil das pontes e 
viadutos (obras de arte especiais).

Pesos brutos elevados têm também 
impactos negativos sobre a segurança do 
tráfego (tempos/distâncias de frenagem, 
aquecimento de freios, velocidades em 
aclives e estabilidade do veículo).

O peso por eixo tem impacto direto sobre a 
durabilidade dos pavimentos. O que causa a 
deterioração do pavimento é o peso por eixo, 
não o peso bruto total.

Do ponto de vista do exclusivo da durabilidade 
dos pavimentos, não há limite para o peso 
bruto total dos veículos, desde que distribuído 
por um número adequado de eixos e desde 
que respeitados os limites legais de peso por 
eixo.

O excesso de peso acarreta:

•	 Redução	da	velocidade	em	rampas	
ascendentes;

•	 Redução	da	capacidade	de	frenagem	
nas rampas descendentes;

•	 Dificuldades	para	manobrar	o	veículo;
•	 Danos	à	suspensão	do	veículo;
•	 Desalinhamento	das	rodas;
•	 Desgaste	prematuro	dos	pneus,	molas,	

pontas de eixo e chassi;
•	 Aumento	do	consumo	de	combustível;
•	 Aumento	do	tempo	de	viagem
•	 Aumento	dos	riscos	de	acidentes.

Desta vez pensamos 
no digital. Use o QR 
Code para acessar o 

vídeo do autor.
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Os fatores acima tornam os veículos de carga 
verdadeiros pontos críticos ambulantes.

O controle de pesos uniformiza as condições 
de competição entre os transportadores, 
contribuindo para reduzir a oferta e melhorar 
os fretes.

Lei da quarta 
potência
O desgaste do pavimento aumenta 
exponencialmente com a carga por eixo. 
Este expoente varia (entre 3 e 6) com o tipo 
e a estrutura do pavimento (mais ou menos 
espesso, rígido ou flexível, resistência da sub-
base etc.)

Para efeitos didáticos, pode-se adotar um 
expoente igual a 4. Assim, pode-se afirmar que 
o	 desgaste	 relativo	 é	 proporcional	 à	 quarta	
potência da relação entre os pesos por eixo:

Desgaste de P2 em relação a P1 = (P2/P1)4

Uma sobrecarga de 50% mais do que 
quintuplica o desgaste do pavimento, 
reduzindo a sua vida útil a 1/5: (1,544 = 5,06).

Uma sobrecarga de 20% mais do que dobra o 
desgaste do pavimento reduzindo a menos da 
metade a sua vida útil: 1,24 = 2,07).

Uma sobrecarga de 10% aumenta em 46% o 
desgaste do pavimento, reduzindo em 1/4 a 
sua vida útil: (1,14 = 1,46).

A OECD – Organization for Economic 
Cooperation and Development, depois de 
estudar criteriosamente a questão do controle 
de peso concluiu, muito incisivamente, 
que até 2% do PIB de um país pode ser 
dispendido, por ano, em consequência de 
danos ocasionados pelo excesso de peso nas 
rodovias.

Impacto das 
configurações
Como os caminhões apresentam eixos e 
grupos de eixos de várias capacidades, é 
preciso reduzi-los a um denominador comum.

No AASHO Road Test, realizado na década 
de 1950, adotou-se como denominador o 
eixo simples de 18.000 libras (8.165 kg). 
Convencionou-se que este eixo tem 

FATOR DE EQUIVALENTE DE CARGA (FEC) = 1,00

Os fatores equivalentes de cargas dos demais 
eixos são sempre calculados em relação e 
este eixo unitário.

Concluiu-se que o tandem duplo era bastante 
amigável em relação ao pavimento. Um 
tandem duplo de 33.200 libras produzia o 
mesmo desgaste por passada que um eixo 
isolado de 18.000 libras.

Posteriormente, relação semelhante foi 
desenvolvida para o tandem triplo, que 
também se mostrou amigável ao pavimento.

Pelo método DNER-PRO, podem ser utilizado 
os denominadores e expoentes da tabela 1, 
para cálculo dos fatores veiculares.

TABELA	1	–	FATORES	DE	EQUIVALÊNCIA	 
DE CARGA PELO MÉTODO DNER-PRO

EIXO t FEC FEC/t Divisor Expoente

Simples 2 pneus 6 0,327 0,05 7,77 4,32

Simples 4 pneus 10 2,394 0,24 8,17 4,32

Duplo 17 1,642 0,10 15,08 4,14

Triplo 25,5 1,560 0,06 22,95 4,22
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Aplicando-se	este	método	às	configurações	mais	usuais	de	caminhões,	
conclui-se que os veículos com maior número de eixos nem sempre são 
desfavoráveis ao pavimento. Todos eles, exceto a Vanderleia, mostram-
se mais amigáveis para o pavimento do que o caminhão simples de dois 
eixos (tabela 2).

TABELA	2	-	IMPACTO	DAS	CONFIGURAÇÕES	 
MAIS USADAS SOBRE O PAVIMENTO

Configuração Eixos PBTC(t) FV FV/t

Caminhão simples 2 16 2,723 0,160

Caminhão trucado 3 23 1,953 0,085

Bitruque 8x2 4 29 3.906 0,135

Cavalo mecânico 4x2 + 
carreta de 3 eixos

5 41,5 4,283 0,103

Cavalo mecânico 6x2 + 
carreta de 3 eixos

6 45 3,513 0,072

Vanderleia 6 53 9,135 0,172

Bitrem 7 57 5,201 0,091

Bitrem 9 74 5,073 0,069

Rodotrem 9 74 5,201 0,070

Quanto mais eixos em tandem duplo ou triplo tiveram a configuração, 
mais amigável ela será para o pavimento. Da mesma forma, quanto 
mais eixos isolados, maior será o fator veicular (FV) por tonelada bruta.

Métodos baseados nos estudos do Corpo dos Engenheiros do Exército 
dos EUA (DNER e DER-SP) levam a resultados opostos.

Estudos posteriores, derivados do método AASHO, confirmaram a 
vantagem dos eixos em tandem, tanto duplos quanto triplos em relação 
aos eixos isolados.

Métodos mecanísticos mais recentes, baseados em programas de 
simulação, confirmam os resultados do método AASHO.
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Impactos dinâmicos
A	cada	retorno	do	pneu	à	pista	ocorrem	forças	dinâmicas	(marteladas).	
Daí a importância de uma suspensão amigável. Quanto maiores as 
irregularidades, maiores as variações dinâmicas de peso.

A suspensão pneumática reduz a frequência e a intensidade das 
oscilações, além de distribuir as cargas entre os eixos de maneira mais 
uniforme. Pesquisas concluíram que o uso da suspensão pneumática 
reduz o desgaste do pavimento na faixa de 10% a 20%.

Além disso, a suspensão pneumática fornece também mais conforto, 
mais	estabilidade	e	maior	proteção	à	carga	e	ao	passageiro.

Este tipo de suspensão domina a frota europeia de caminhões e ônibus. 
Na Argentina, os eixos dotados de suspensão pneumática podem levar 
5% a mais de carga. Infelizmente, este tipo de incentivo inexiste no Brasil.

Pneus extralargos
Na década de 1950, quando foi realizado o teste da AASHO, as pressões 
dos pneus variavam entre 75 e 80 psi. Hoje, variam entre 100 e 120 psi. 
Os pneus extralargos (single) são os que usam pressões mais elevadas.

Calculistas de aeroportos usam um fator de redução de carga 
correspondente	à	raiz	quadrada	da	relação	entre	as	pressões.	Exemplo:	
passar de 80 psi para 110 psi

Fator de redução = (80/110)1/2 = 0,8528

Devido	 à	 sua	 maior	 pressão,	 os	 pneus	 single	 são	 mais	 danosos	 ao	
pavimento. Por isso, seu uso só é admitido no Brasil combinado com 
suspensão pneumática, na medida 385/65R 22,5. Infelizmente, larguras 
maiores, como 425/R65 22,5 e 445/R65 22,5, mais amigáveis para o 
pavimento, não são permitidas.

Impacto sobre as pontes
Quanto mais curto e pesado o veículo, menos amigável em relação 
às	obras	de	arte.	Por	isso,	EUA,	estados	americanos	e	Canadá	adotam	
bridge fórmulas, que relacionam o peso bruto com a distância entre 
grupos de eixos extremos e o número de eixos. 

Bridge Formula dos EUA (federal):

 W = 30,48 [2,29 LN/(N-1)]+89,2N+257,87

W = Peso em kg
L = distância entre eixos ou grupo de eixos (m)
N = Número de eixos
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Os esforços sobre as pontes são calculados 
com uma margem de segurança. Assim, só 
haverá ruína se a solicitação for superior 
ao esforço previsto incluída a margem de 
segurança.

As	 solicitações	 repetidas	 levam	 à	 redução	
progressiva da resistência da obra. Quando 
esta resistência torna-se igual ao esforço 
solicitante, a obra entra em ruína (fadiga).

TABELA	3	-	NORMAS	PARA	CÁLCULO	DE	PONTES

Norma Validade Veículo 
tipo

Carga/eixo 
(tf) DEE = 

1,5 m

Carga 
distribuida 

(kgf/m2

Outras 
cargas (kf/

m2

NB-6 1960 a 
1984

12 
24 
36

6/6  
8/8/8 

12/12/12

300 400 
500 Na 
faixa

-

NBR 7184 1984 em 
diante

12 
30 
45

6/6 
10/10/10 
15/15/15

500 
500 
500 

Na pista

300 
300 
300 

Nos passeios

O cálculo das pontes obedece a normas da ABNT. Adota-se um veículo-
tipo curto, de 6 m de comprimento, por 3 m de largura.

O peso bruto desse veiculo-tipo não é o máximo PBT suportado pela 
ponte. Este PBT máximo depende do comprimento do veículo real. 
Veículos mais compridos distribuem melhor a carga.

São previstas também cargas uniformemente distribuídas sobre a faixa 
de rolamento e sobre os passeios (tabela 3).
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Impactos da CVC
Um estudo do Departamento do Estruturas da Escola de Engenharia 
da USP de São Carlos, de 2001, analisou as consequências do tráfego 
de Combinações de Veículos de Carga (CVC) sobre o comportamento 
estrutural das obras de arte da rede viária do DER de São Paulo.

Concluiu-se que as CVC de 74 t e 20 m são incompatíveis com a grande 
maioria das pontes. Só são compatíveis com pontes classe 45 com 
menos de 25 m de vão e que não usem lajes contínuas.

As pontes TB 36 só são compatíveis com CVCs de 20 m com PBTC máximo 
de 65 t. As CVC de 74 t e 25 m são compatíveis com as pontes classes 
36 (construídas a partir de 1960) e 45 (construídas a partir de 1984). As 
CVCs de 74 t e 25 m são incompatíveis com as pontes classes 30 e 24.

Os basculantes de 48,5 t são, em muitos casos, mais desfavoráveis do 
que as CVCs de 20 m. 

Estas conclusões independem da configuração (bitrem ou rodotrem). 
O impacto dos bitrens de 7 eixos não foi considerado relevante para o 
estudo.

*Neuto Gonçalves 
dos Reis é mestre 
de ciências em 
Engenharia de 
Transportes, diretor-
técnico executivo 
da NTC&Logística, 
membro titular da 
Câmara Temática de 
Assuntos Veiculares 
do CONTRAN e 
presidente da 24a. JARI 
do DER/SP.
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A COBRAR FRETE
Aprendendo

Por Eng. Antonio Lauro Valdívia Neto

Desta vez 
pensamos no 
digital. Use o 
QR Code para 

acessar o vídeo 
do autor.

DECOPE



O empresário comprometido com o resultado 
da sua empresa não admite que em sua 
carteira de clientes haja negócios em que se 
paga para trabalhar, por melhor que seja o 
cliente. 

O setor de transporte rodoviário de carga é 
um negócio como qualquer outro, que sofre 
com a crise brasileira. Há três anos, seus 
proprietários e acionistas procuram atender 
da melhor forma possível as necessidades 
impostas pelo mercado, com a expectativa 
de, ao final de cada exercício, serem 
recompensados com resultados positivos que 
de alguma forma compensem seus esforços e 
os riscos assumidos.

Contudo, os números do setor mostram que 
na grande maioria dos casos não é isto que se 
vê. O setor passa por um período ruim, amarga 
resultados piores que os demais setores não 
só porque a economia passa por um período 
recessivo, mas porque não sabe dizer “não 
posso” quando o assunto é a solicitação 
de descontos por parte do contratante. As 
últimas pesquisas feitas pela NTC mostram 
que em 2016 e 2015 praticamente todas as 
empresas concederam descontos no frete. 
Até naquelas que conseguiram algum tipo 
de reajuste, este foi abaixo da inflação do 
período.

Custo do Serviço

Riscos

Lucro

Com	relação	à	cobrança	do	frete,	a	situação	
das empresas do setor em 2016 se resume a: 

•	 72%	recebem	frete	abaixo	dos	custos	
incorridos;

•	 69%	não	recebem	frete	valor;

•	 79%	não	recebem	GRIS;

•	 Somente	5,3%	cobram	e	recebem	a	
generalidade TRT-Taxa de Restrição ao 
Tráfego	(68,1%	a	desconhecem	e	26,6%	
sabem	da	sua	existência,	mas	não	a	
cobram);

•	 44%	têm	frete	a	receber	em	atraso,	
comprometendo	15%	das	suas	receitas.

Analisando estes números, fica fácil concluir 
que, de fato, um dos principais problemas 
a ser enfrentado pelo setor de transporte 
rodoviário de cargas é a melhora do frete 
cobrado. Esta melhora passa pela sua 
valorização, mas somente isto não basta. 
Deve-se melhorar principalmente a qualidade 
da cobrança.

O preço cobrado por um produto ou serviço 
deve ser suficiente para cobrir todos os 
custos e os riscos envolvidos, além de sobrar 
alguma coisa para que sejam realizados os 
investimentos necessários e seus acionistas 
sejam remunerados.
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Atualmente, os custos não vêm sendo 
cobertos pelo frete. O lucro e os riscos, que 
não são poucos, ainda menos. Os motivos são 
muitos, mas dois se destacam:

•	 Desconhecimento	dos	custos	
envolvidos nas operações de 
transporte.

•	 Tabela	de	frete	mal	formulada	
e	incompleta	(sem	todos	os	
componentes tarifários).

O foco deste artigo será o segundo motivo, 
pois o primeiro há muito vem sendo tratado.

O serviço de transporte rodoviário de 
carga apesar de ser aparentemente algo 
de execução simples, na prática se torna 
complexo e incorre em vários riscos, por ser 
uma atividade que acontece em ambiente 
externo e, portanto, sem o domínio da 
empresa. Ainda que estejamos falando do 
transporte essencialmente de peso e/ou 
volume, as cargas têm outras características 
que as diferenciam, assim como o seu 
transporte. Portanto, encontram-se cargas 
com variação, entre outras coisas, de:

•	 Valor,

•	 Sensibilidade,

•	 Fragilidade,

•	 Periculosidade,

•	 Toxicidade,

•	 Instabilidade,  
Atratividade ao roubo/furto.

Por tudo isto, a cobrança do serviço de 
transporte de carga não deve ser feita 
utilizando apenas um componente tarifário 
como, por exemplo, o quilômetro ou a 
tonelada transportada. Ou seja, cobrando-
se apenas o frete peso. É necessário que 
a cobrança englobe todas as condições 

operacionais, suas variações e seus riscos, 
para que o resultado final seja positivo para o 
prestador do serviço.

A tabela de frete deve ser composta por pelo 
menos quatro componentes tarifários e, caso 
a operação seja para o transporte de carga 
fracionada, incluir um quinto componente.

TABELA DE FRETE COMPLETA

1. Tabela de Frete Peso
•	Por	faixa	de	km
•	Por	rota	/	
localidade

3. Frete Valor

2. Taxa de Despacho (carga fracionada)

4. GRIS

5. Generalidades

O primeiro componente tarifário é o frete-
peso, que é onde efetivamente cobra-se o 
transporte da carga em função da distância. 
Caso o transporte seja de uma carga 
fracionada, em que há a necessidade da coleta 
na localidade de origem e a distribuição no 
destino, deve-se incluir a taxa de despacho 
(ou coleta/entrega ou frete mínimo) para 
cobrir os custos envolvidos nesta atividade.

Estes dois componentes fazem parte da 
cobrança mais comum; contudo, somente 
o seu recebimento não é suficiente. Apesar 
de se tratar da principal atividade do serviço 
de transporte, não garantem o resultado 
desejado, pois, como já foi mencionado, 
há os riscos e as diferenças e variações 
operacionais.
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FRETE VALOR
Quanto aos riscos, é importante destacar 
que o transportador é responsável, por 
lei, pela carga durante o período em que 
esta fica sob sua responsabilidade: desde o 
momento em que ocorre a sua retirada até 
a sua efetiva entrega no destino. Para tudo 
o que vier a acontecer com a carga, com 
exceção de roubo ou furto, o transportador 
será responsabilizado e, caso seja necessário 
terá que indenizar o dono da carga. Sob este 
aspecto, reproduzo parte do texto da carta-
circular 02/2015/SUSEP/DIRAT/CGPRO sobre 
este assunto:

“a) A carta de direito de dispensa de regresso 
(DDR) NÃO pode isentar a contratação do 
seguro RCTR-C por parte do transportador 
rodoviário de cargas. O seguro é obrigatório, 
conforme o Decreto-Lei 73/66, artigo 20, 
alínea (m), obrigatoriedade reiterada pelo 
artigo 10 da CIRCULAR SUSEP N0 354/2007, 
que regula o serviço de transporte.”

Portanto, como qualquer outro negócio, os 
riscos devem ser avaliados e incluídos no 
preço. Caso contrário, na ocorrência de um 
sinistro, o contratado não terá como arcar 
com a responsabilidade que a lei lhe impõe. 
Destaca-se ainda que não são todos os riscos 
que estão cobertos pelas apólices de seguro. 
Alguns serão arcados pelo transportador e, 
sendo assim, estes devem ser previstos e 
também incorporados ao frete.

O componente tarifário adequado para a 
cobrança desta obrigação do transportador é 
o frete-valor. O valor é definido em percentual 
do preço da mercadoria constante na Nota 
Fiscal, já que é ela que deverá ser indenizada, 
e	é	proporcional	à	distância,	ou	seja,	quanto	

maior a distância maior é o percentual a ser 
cobrado. Isto decorre do maior risco assumido 
à	medida	que	o	transportador	acaba	ficando	
mais	 tempo	 com	 a	 carga,	 devido	 à	 maior	
distância. Mas não é só a distância que deve 
ser levada em consideração na hora de definir 
a alíquota do frete-valor. Outros fatores 
também são importantes: a fragilidade 
da carga, a qualidade da embalagem, a 
dificuldade de manuseio, entre outros.

GRIS
Outro problema enfrentado pelo 
transportador brasileiro é o alto índice de 
roubos de cargas. Neste caso, o transportador 
não é responsabilizado diretamente, 
mas é cobrado para que tome medidas 
que minimizem os roubos. Fazem parte: 
rastreamento e monitoramento do veículo, 
contratar ou ter uma equipe de gestão 
de risco, colocar iscas na mercadoria a ser 
transportada, arcar com a franquia do seguro, 
monitorar as suas instalações, contratar 
seguro das suas dependências (local onde 
ficam as cargas), ter seguranças treinados 
e armados, entre outras providências. Tudo 
isto envolve custos que não estão cobertos 
nem pelo frete peso nem pelo frete valor. 
Assim, é para que os transportadores sejam 
ressarcidos destes custos que se cobra o 
componente tarifário denominado de GRIS 
(Gerenciamento de Risco).

A forma indicada e praticada pelo mercado é 
a cobrança do GRIS através de um percentual 
do valor da mercadoria. Difere do frete valor 
porque sua alíquota é fixa, não varia com a 
distância.
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GENERALIDADES
O fato de a atividade relativa ao transporte rodoviário de cargas 
possuir muitas variações e diferenças operacionais faz com que, na 
sua tabela de preço, estas sejam de alguma forma previstas. Uma 
opção seria acrescentar o custo destas variações e diferenças em 
um dos já comentados componentes tarifários, através de um custo 
médio ou previsão de custo. Contudo, está solução implica cobranças e 
pagamentos que muito provavelmente serão maiores ou menores que o 
efetivamente devido ou justo.

Para não criar estas distorções no preço é que se torna imperativo que 
a tabela de frete contenha as generalidades do TRC. Mas o que são 
generalidades?

Generalidades são situações que fazem parte da atividade de transporte, 
mas fogem da normalidade ocorrendo eventualmente. Desta forma, não 
acontecem em todas as viagens e, portanto, não devem ser calculadas 
como	frete	peso	e	sua	cobrança	ou	pagamento	está	ligada	à	ocorrência	
de determinado fato.

Vejamos um exemplo prático e bem característico da generalidade:

Uma carga chega ao seu destino e o recebedor a devolve alegando, com 
razão, que a mercadoria não foi a que ele adquiriu (por exemplo, a cor 
ou o tamanho não bateriam). Neste caso, a carga terá que ser devolvida 
à	 origem.	 Entretanto,	 o	 frete	 cobrado	 não	 contemplou	 os	 custos	 da	
devolução quando foi calculado. Portanto, neste caso, deve-se cobrar 
este	serviço	à	parte	em	uma	nova	cobrança,	ou	seja,	através	de	uma	
generalidade.

As generalidades no transporte rodoviário de carga são várias, pois, em 
suma, são exceções, particularidades ou mesmo variações da operação 
padrão definida. Algumas delas são comuns a todos os segmentos, mas, 
em	sua	maioria,	estão	ligadas	à	operação	e,	portanto,	a	cada	segmento	
de transporte. Emalgumas situações chegam ao detalhe de se referirem 
a determinadas operações e rotas específicas dentro do segmento.

As generalidades mais comuns são:

CUBAGEM 
Entende-se por densidade de carga (peso/volume) o valor obtido 
dividindo-se o peso da carga, em quilogramas, pelo seu volume em 
metros cúbicos (= comprimento X largura X altura em metros).

Cargas de baixa densidade, que lotem a carroceria antes de completar 
o limite de peso, sofrerão acréscimo no frete-peso como forma de 
compensar a baixa densidade da carga, já que o frete tem como base o 
peso da mercadoria a ser transportada.
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DEVOLUÇÃO	DE	
MERCADORIAS 
A devolução da mercadoria para a origem 
gera custos equivalentes ou maiores 
(dependendo da rota ou região) ao do 
transporte para o destino. Portanto, deve-se 
cobrar adicionalmente um novo frete, com o 
mesmo valor do frete original, para executar 
a devolução, acrescido do ICMS gerado. Por 
razões logísticas, de frequência e rotas, 
recomenda-se a adoção de um novo prazo 
para execução das atividades de devolução 
de mercadorias. A forma de cobrança é o 
mesmo valor do frete original, acrescido dos 
impostos incidentes gerados.

ESTADIA DO 
VEÍCULO 
Todas as vezes que o tempo de imobilização 
do veículo for superior aos prazos estipulados 
em lei ou contrato, deve-se cobrar uma taxa 
adicional para o ressarcimento deste tempo 
gasto a mais, neste caso, podendo ser por 
hora ou dia. 

Esta taxa tem como base o custo fixo do 
veículo e a mão de obra utilizada na operação, 
portanto, os valores são diferentes por tipo 
de veículo.

É importante destacar que, caso não haja 
contrato, prevalece o valor de R$ 1,58 
(atualização em abril de 2017 pelo INPC) 
por tonelada/hora, previsto na Lei 11.442/07, 
cuja atualização foi regulamentada pela Lei 
13.103/15. 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO	
SEFAZ	|	TAS	
Tem a função de ressarcir os custos 
administrativos dos transportadores 
criados por erros fiscais cometidos, por 
responsabilidade do usuário ou exigências 
burocráticas dos estados da Federação, em 
destaque os postos fiscais. Estes custos estão 
ligados basicamente a:

•	 Queda	da	produtividade	dos	veículos	
de	transferência	devido	às	grandes	
perdas de tempo nos vários postos 
fiscais,	motivadas	pelo	excesso	de	
especificações	dos	diversos	controles	
das SEFAZ estaduais; 

•	 Montagem	de	operações	urgentes	
para atender prioridades de entregas 
de cargas que tiveram seu transit 
time prejudicado por causa das horas/
dias perdidos nos postos, ou pelas 
retenções	fiscais;

•	 Administração	dos	casos	de	retenção/
apreensão, exigindo comunicações 
aos clientes e acompanhamento dos 
processos;

•	 Multas	lavradas	contra	o	transportador	
por infração ocasionada por erros 
de	emissão	nas	notas	fiscais	pelo	
remetente ou dados incorretos do 
destinatário;

•	 Agravamento	dos	índices	de	avarias,	
extravios e roubos das mercadorias 
que	ficam	sob	a	responsabilidade	do	
transportador enquanto o processo 
tributário não é resolvido, gerando 
gastos com indenizações;

•	 Pessoal	dedicado,	quase	que	
exclusivamente, às atividades ligadas 
às administrações de processos onde 
ocorra não conformidade tributária,

•	 Outros	custos	ocasionais.
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A TAS deve ser cobrada sempre do pagador do frete (se o frete é CIF, cobra-
se do remetente; se o frete FOB, cobra-se do destinatário), tanto para cargas 
interestaduais quanto para cargas transportadas dentro do próprio Estado.

TAXA DE DIFICULDADE NA 
ENTREGA	|	TDE	
Tem como finalidade ressarcir o transportador pelos custos adicionais sempre 
que a entrega for dificultada por, entre outros e um ou mais dos seguintes 
fatores: 

1.	 Recusa	da	mão-de-obra	da	transportadora;

2.	 Recebimento	por	ordem	de	chegada,	independentemente	da	
quantidade; 

3.	 Recebimento	precário,	que	gere	longas	filas	e	tempo	excessivo	na	
descarga; 

4.	 Exigência	de	separação	de	itens	no	recebimento;	

5.	 Exigência	de	tripulação	superior	à	do	veículo	para	carga	e	descarga;	

6. Disposições contratuais que agravem o custo operacional.

A alíquota da TDE será negociada livremente a partir de um piso de 40% sobre 
o frete e um valor mínimo.

A	TDE	é	indistintamente	aplicada	à	carga	fracionada	e	a	cargas	completas.	Sua	
criação não exclui a cobrança da tradicional hora parada, pois suas finalidades 
são diferentes. 

TAXA	DE	RESTRIÇÃO	 
AO	TRÂNSITO	|	TRT	
Destina-se a ressarcir o transportador pelos custos adicionais sempre que a 
coleta ou a entrega for realizada em municípios que possuam algum tipo de 
restrição	à	circulação	de	veículos	de	transporte	de	carga	ou	à	própria	atividade	
de	carga	e	descarga.	Incluem-se	nesta	generalidade	as	restrições	impostas	às	
regiões	da	Grande	São	Paulo,	Rio	de	Janeiro,	às	cidades	de	Brasília,	Salvador,	
Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Belém e outras que vierem a adotar 
medidas semelhantes.

A restrição de trânsito adotada pela da capital estadual estende-se também 
à	 sua	 região	 metropolitana	 (consulte	 lista	 completa	 de	 cidades	 no	 site	
ntctec.org.br). Para regiões metropolitanas importantes e complexas como 
as de São Paulo e Rio de Janeiro, em que as restrições são muito severas e, 
consequentemente, diminuem muito a produtividade dos veículos, a TRT deve 
ser agravada para compensar os maiores custos. 
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TAXA DE FIEL 
DEPOSITÁRIO
Destina-se a ressarcir o transportador pelo 
período de permanência da carga em áreas de 
operação de transporte motivado por entraves 
fiscais que geram apreensões de mercadorias 
pela Secretaria da Fazenda, nomeando o 
transportador como fiel depositário.

Por definição, o fiel depositário é auxiliar 
da Justiça a quem compete preservar e 
guardar os bens que lhe foram confiados. As 
responsabilidades impostas ao transportador 
para cumprir as obrigações de um fiel 
depositário passam por perda de área útil 
nos terminais e/ou gastos maiores com 
aluguel,	 devido	 à	 necessidade	 de	 se	 ter	
um terminal com espaço maior do que a 
atividade-fim exigiria na região, assim com 
gastos com acréscimo de segurança (mão de 
obra e equipamentos), limpeza periódica das 
mercadorias, entre outras.

Deve ser cobrada a partir do primeiro dia 
corrido, a contar da data de envio do aviso 
aos responsáveis.

TAXA DE ESCOLTA 
ARMADA 
No serviço de transporte cuja carga exija 
a escolta armada terrestre, deverá ser 
cobrado um valor por hora e por veículo 
utilizado, como forma de ressarcimentos 
dos custos envolvidos na operação e na sua 
administração.

GENERALIDADES  
DE ALGUNS SEGMENTOS
Generalidades do Transporte  
de Cargas Fracionadas
Taxa de Permanência de Carga 
Leva em consideração o peso, valor e período de permanência da 
carga. Seu cálculo tem como base a área de piso ou posição ocupada, 
pelo armazenamento da carga em áreas destinadas a operações de 
transporte (“cross docking”), além do prazo estritamente necessário ao 
serviço de transporte. Atualmente, é consenso que este período deve ser 
de, no máximo, sete dias corridos. Visa a ressarcir proporcionalmente 
os custos com a locação de armazéns (ou a remuneração de capital 
das instalações), imposto predial, serviços de vigilância, despesas com 
seguro, etc. Forma de cobrança: por tonelada/dia ou fração. 

REENTREGA	|	SEGUNDA	E	
TERCEIRA ENTREGAS 
Sempre que, por responsabilidade do usuário, a entrega não puder ser 
concretizada na primeira tentativa, deverão ser cobradas a segunda 
entrega e as seguintes. O valor deste serviço tem como base o custo 
correspondente	à	distância	de	ida	e	volta	entre	o	estabelecimento	de	
destino e o polo ou terminal da transportadora mais próxima. Observa-
se que o mercado convencionou a cobrança de um acréscimo de 50% do 
frete original para o ressarcimento deste serviço. A cobrança é feita a 
partir do percentual do frete original.

PEDÁGIO	
O parágrafo 40 do artigo 20 da Lei 10.209, de 23 de março do 2001, 
determina o rateio do custo do pedágio no caso de transporte de cargas 
fracionadas. A NTC apresenta em seu site um detalhamento de cálculo 
para o fracionamento da mesma. 
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Generalidades para  
Empresas que Atuam na 
Região do Amazonas 

Taxa de Redespacho Fluvial | TRF - Aplicada a 
cargas	com	destino	às	regiões	onde	se	utiliza	
o transporte fluvial como complemento. O 
valor cobrado é para ressarcir frete fluvial 
para atendimento do interior destes estados.

Seguro	 Fluvial	 (ORIGEM/DESTINO	 EM	
MANAUS - AM) -	 Esta	 taxa	 se	 destina	 às	
cargas com destino ou origem no estado do 
Amazonas, para ressarcir as despesas extras 
com o seguro especial da carga em quanto 
estiverem em vias aquáticas (balsa).

Taxa de Administração da SUFRAMA - Esta 
taxa se destina a ressarcir o transportador 
das despesas decorrentes dos tramites 
burocráticos que envolvem a SUFRAMA, 
tais como: despachantes, preparação e 
acompanhamento das documentações junto 
aos órgãos competentes, recebimento/envio/
troca de arquivos eletrônicos.

Generalidades do Transporte 
de Produtos Químicos e 
Agroquímicos Embalados
Serviço	de	Estiva	(carga	e/ou	descarga)

As operações de carga ou descarga que 
ocorrerem fora das dependências da 
transportadora e que ficarem a cargo da 
mesma.

Taxa de Entrega em Áreas Rurais - TEAR

Esta generalidade é utilizada para ressarcir 
o acréscimo de custos gerados pelas 
condições precárias das estradas (ex. não 
pavimentadas), consumo maior de insumos 
(combustível, peças, pneus, etc.), além da 
diminuição da velocidade média (tempo maior 
para a execução do serviço de transporte).

Generalidades do Transporte de 
Produtos Farmacêuticos
Mão de Obra para Carga/Descarga

O destinatário determina a quantidade de 
ajudantes adicionais conforme o volume de carga, 
mas a predominância é de 1 ajudante adicional 
para cada 200 a 300 volumes, independentemente 
do tamanho, peso ou embarcador, podendo estes 
serem de equipes fixas, volantes ou mistas, desde 
que sejam fornecidas pelos transportadores e 
aprovadas pelos distribuidores.

Allowance para Avarias

Devido ao maior rigor das áreas de qualidade e 
associada	à	manipulação	adicional	das	cargas,	o	que	
provoca pequenos amassamentos e a consequente 
recusa pelo mercado, há necessidade de tolerância 
mínima da quantidade de cartuchos considerados 
avariados. 

Forma de cobrança: percentual sobre o valor do 
volume de cartuchos manuseados.

Generalidades do Transporte de 
Produtos com equipamento Silo
Taxa de Realocação de entregas

Sempre que, por solicitação do usuário, for 
necessário fazer a realocação da entrega para local 
e data que diferirem da inicialmente contratada, 
deverá ser cobrada esta taxa. O valor deste serviço 
tem	como	base	o	custo	correspondente	à	distância	
de ida e volta entre o local de destino estabelecido 
originalmente e o novo destino.

Taxa de Descarga com Equipamento Compressor 
Acoplado ao Veículo

Destina-se a ressarcir o transportador pelos custos 
gerados, pelo equipamento de compressor, que 
envolvem, desde o capital empatado, a instalação 
e manutenção do mesmo, os custos operacionais, 
entre outros. 

Forma de cobrança: sugere-se a cobrança 
por tonelada descarregada por equipamento 
compressor.
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Generalidades do Transporte de Contêiner
Pré-stacking

Ocorre quando há necessidade de armar o contêiner no pátio da transportadora por algum motivo, 
antes de ser levado ao terminal de embarque. Inclui o handling in/out e armazenagem por tempo 
pré-determinado pela empresa. 

Forma de cobrança: valor diferenciado por contêiner de 20’ ou 40’ pelo período pré-determinado 
pela empresa.

Taxa para Cumprimento do Draft (Siscarga)

Ocorre	devido	à	necessidade	de	retirada	antecipada	do	contêiner	vazio	e	remoção	para	o	terminal	
da transportadora para obtenção dos dados do contêiner para atendimento do draft documental 
na exportação.

Forma de cobrança: valor diferenciado por contêiner de 20’ ou 40’.

Taxa de Declaração de Trânsito Aduaneiro – DTA

Na importação, o contêiner tem a opção de ser desembaraçado nas Estações Aduaneiras do 
Interior – EADI. Nesse caso, o transporte entre o porto e a EADI é realizado em regime DTA, 
dentro de uma janela de tempo determinada pela Receita Federal, e o transportador assume a 
responsabilidade solidária perante a Receita Federal. Por todas estas razões o transportador deve 
ser remunerado por tal serviço.

Forma de cobrança: valor por contêiner.

Taxa de Indeferimento de DTA

No caso de indeferimento da DTA e consequente dispensa do veículo, será cobrado um valor sobre 
o percentual do custo peso.

Taxa de Manuseio (handling	in/out) – cheio ou vazio

Todas	 as	 vezes	 que	 for	 necessária	 a	 retirada	 do	 contêiner	 do	 caminhão,	 por	motivo	 alheio	 à	
necessidade exigida na operação de transporte, deverão ser cobrados os custos envolvidos nas 
movimentações de embarque ou desembarque do contêiner no caminhão (handling in/out).

Transporte de Produtos Químicos/Perigosos

Para o transporte de contêiner cujo conteúdo seja composto de produtos classificados como 
químico e/ou perigoso (IMO/ONU) os custos envolvidos devem ser majorados.

Generalidades do Transporte de Rodoviário de Carga 
Internacional
Taxa de Declaração de Trânsito Aduaneiro – DTA

Na importação, a carga tem a opção de ser desembaraçada nas Estações Aduaneiras do Interior 
– EADI. Nesse caso, o transporte entre o porto de fronteira e a EADI é realizado em regime DTA, 
dentro de uma janela de tempo determinada pela Receita Federal, e o transportador assume a 
responsabilidade solidária perante a Receita Federal, inclusive dos impostos a serem recolhidos. 
Por todas estas razões o transportador deve ser remunerado por tal serviço.
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Taxa	para	cargas	Alimentícias	(ANVISA)

Para as cargas que envolvam a sua liberação pela ANVISA, será cobrado um valor adicional 
por conta do período relativo a execução do mesmo, em percentual do custo peso.

GENERALIDADES ESPECÍFICAS
Generalidades para Empresas que atuam na região do 
Amazonas Fluvial
Taxa de Redespacho Fluvial – TRF

Aplicada	 a	 cargas	 com	 destino	 às	 regiões	 onde	 se	 utiliza	 o	 transporte	 fluvial	 como	
complemento. O valor cobrado é para ressarcir frete fluvial para atendimento do interior 
destes estados.

Seguro	Fluvial	(origem/destino	em	Manaus	-	AM)

Esta	taxa	se	destina	às	cargas	com	destino	ou	origem	no	estado	do	Amazonas,	para	ressarcir	
as despesas extras com o seguro especial da carga em quanto estas estiverem em vias 
aquáticas (balsa).

Taxa de Administração da SUFRAMA

Esta taxa é destinada a ressarcir o transportador das despesas decorrentes dos 
tramites burocráticos que envolvem a SUFRAMA, tais como: despachantes, preparação e 
acompanhamento das documentações junto aos órgãos competentes, recebimento/envio/
troca de arquivos eletrônicos.

Nova GENERALIDADE
Taxa	EMEX	–	Taxa	de	Emergência	Excepcional 

Valor cobrado para regiões que se encontram em estado de beligerância e enquanto a 
situação não se normalizar. A sua cobrança se justifica pelo alto custo suportado pelas 
empresas transportadoras para manter suas operações nestas condições. A cobrança 
ocorre para todas as cargas que saem ou chegam a estas regiões, sejam elas CIF ou 
FOB. Regiões onde a cobrança vigora atualmente: região metropolitana do Rio de Janeiro 
(Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, 
Magé, Mangaratiba, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, 
Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João do Meriti, Seropédica, Tanguá).

Forma de Cobrança (carga fracionada): R$ 10,00 por fração de 100 kg mais um percentual do 
valor da carga que varia de 0,3% a 1,0%.
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A Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná -  FETRANSPAR  é uma entidade sindical, 
regida pelas disposições legais aplicáveis à espécie e por um Estatuto Social, sendo indeterminado o seu prazo de duração. 
Fundada em 19 de abril de 1993,  já teve sob sua administração três presidentes: Areli Teixeira de Lara, Valmor Weiss e Luiz 
Anselmo Trombini. Atualmente, o cargo é ocupado por Sérgio Malucelli, que foi reconduzido ao posto em janeiro de 2017.

A representatividade da Federação está focada na categoria econômica do Transporte de Cargas do Estado do Paraná, 
agregando entidades que tenham em seu escopo de trabalho principal a movimentação de mercadorias e bens em geral, 

utilizando-se de vias públicas ou rodovias por meio de veículos automotores. Também representa categorias que 
prestam serviços logísticos, armazenagem ou de integração multimodal.

Desde o dia 1º de março de 2017 a FETRANSPAR  também agregou,  sob sua administração o Sistema S no Estado do Paraná. 
Desta forma todo o trabalho desenvolvido pelo Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte (SENAT), passam por sua supervisão, comungando inclusive da mesma presidência.

A base territorial da Federação compreende todo o Estado do Paraná, são 10 os sindicatos associados nas regiões das cidades 
pólo de Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo e Guarapuava. 

Já em relação ao Sistema S, tem unidades operacionais espalhadas em nove regiões do Estado.Já em relação ao Sistema S, tem unidades operacionais espalhadas em nove regiões do Estado.

www.fetranspar.org.br - (41) 3333-2900 
Rua 24 de Maio, 1294 - Rebouças - CEP 80220-060 - Curitiba - PR

A Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná -  FETRANSPAR  é uma entidade sindical, 



FORMAS DE 
COBRANÇA
•	 Percentual	sobre	do	frete	original.

•	 Valor	fixo	por	conhecimento	emitido.

•	 Percentual	do	valor	da	mercadoria.

•	 Valor	fixo	por	fração	de	100	kg	mais	um	
percentual do valor da carga variável.

•	 Por	hora	com	um	período	mínimo	de	
horas.

•	 Valor	por	movimentação.

É fácil perceber a complexidade que 
acompanha a cobrança do frete. Contudo, a 
análise do mercado mostra que são poucas as 
cobranças que são bem elaboradas e corretas. 
Como já se chamou a atenção, o risco da 
simplificação do frete é grande, tanto para 
o comprador quanto para o transportador 
e, dificilmente, o valor cobrado de forma 
simplificada coincidirá com o valor correto e 
justo para ambos.

As empresas transportadoras de cargas 
brasileiras passam por problemas financeiros 
ciclicamente simplesmente por não receberem 
tudo que lhes é devido. As últimas pesquisas 
da NTC sobre a situação das empresas deste 
setor apontaram a seguinte situação com 
relação a cobrança dos componentes tarifário 
do frete:

Jan/16 ago/16 jan/17

Não aumentaram ou deram 
desconto no frete 64% 81% 90%

Não recebem Frete valor 31% 30% 69%

Não recebem GRIS 45% 67% 79%

Prazo médio de  
recebimento do frete 34,3 dias 35,4 dias 25,9	dias

Tem frete a receber em atraso 84,0% 86,3% 44,2%

Montante médio do frete em atraso 13,0% 13,3% 14,9%

FRACIONADA: TRT
Generalidade: Taxa de Restrição ao Tráfego

COBRA

5,3%

9,78%

NÃO COBRA

94,7%

26,6% 68,1%

NÃO COBRA DESCONHECE

E,	 com	 relação	 às	 generalidades,	 o	 exemplo	 da	 taxa	 de	 restrição	 a	
circulação de caminhões, a TRT, mostra bem como são menosprezadas 
na cobrança do serviço de transporte de cargas. No segmento de 
transporte de cargas fracionadas, que é um dos que melhor cobra o 
serviço que presta, só 5,3% cobram esta generalidade e, apesar dela já 
existir há nove anos, 68,1% das empresas a desconhece e 26,6% sabem 
da sua existência e simplesmente não a cobram.

Para as empresas mais organizadas e comprometidas com o resultado a 
participação das generalidades no seu faturamento chega a ser de 15% 
a 20%. Não é de se espantar, portanto, que as empresas transportadoras 
passem por tantas dificuldades financeiras, pois não há como abrir mão 
deste percentual de faturamento sem consequências.
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Os transportadores brasileiros precisam 
urgentemente, em primeiro lugar, valorizar 
o serviço que prestam, por ser trabalhoso 
e arriscado; em segundo lugar, cobrar e ser 
remunerado de forma justa e adequada pelo 
serviço que entrega. E lembrar sempre que 
cobrar frete é tão complexo como o serviço 
que se . Infelizmente, neste caso, não há 
milagres.

Acredito que esta situação não decorre 
da falta de ambição dos transportadores 
em ter bons lucros, pois o que se nota há 
muito tempo são resultados muito aquém 
do razoável, como pode ser comprovado 
pelas várias pesquisas sobre as condições de 
mercado realizadas pela NTC e que apontam 
de forma recorrente rentabilidades negativas 
nas empresas do setor.

Como uma das únicas formas eficazes de 
mitigar este problema, ou pelo menos, 
contribuir para a solução do mesmo, passa 
pela necessidade de qualificação e/ou 
conscientização das empresas do setor sobre 
a necessidade da cobrança de fretes mais 
justos.

Mas como fazer isto?
O fornecimento de tabelas referenciais de fretes ou custos não garante 
por si só que os participantes deste mercado deixem de disputar a 
condição de ser o responsável pelo maior desconto concedido sobre 
as mesmas?

A opção mais viável e racional, de longo prazo, para as entidades de 
classe organizadas como são os sindicatos é a educação do setor quanto 
ao cálculo dos custos do serviço de transporte, a forma de elaborar uma 
tabela de frete eficiente e a maneira correta de fazer a cobrança do 
frete. Desta forma, espera-se que, com tal conhecimento, fique claro o 
quanto	é	perigoso	e	prejudicial	à	saúde	financeira	da	empresa	trabalhar	
com fretes abaixo do custo. 

Nenhum empresário, em sã consciência, pagaria para trabalhar para 
um cliente.

Em caso de dúvidas, por favor, entrem em contato.
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CUSTOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
Análise conjuntural dos

 Por Eng. Antonio Lauro Valdívia Neto e Fernando Sebastião da Silva 

O mercado de transporte rodoviário de carga está há três anos em 
recessão. Embora os números sejam do meio de 2017, tudo indica que 
este será mais um ano dificílimo a se juntar a 2014, 2015 e 2016, apesar 
da expectativa de um pequeno crescimento do PIB – algo próximo a 
0,5% – ou seja, muito aquém do necessário para assegurar um alívio 
nas contas do setor.

Agora as esperanças se voltam para 2018, mas há que se resolver o 
imbróglio da fraca demanda doméstica e a incerteza das políticas que 
atualmente ditam e ditarão o ritmo da recuperação da economia no 
segundo semestre de 2017 e em 2018. Dentro desta visão de melhora do 
mercado em 2018, o Banco Central prevê um crescimento de 3,5% para 
a agropecuária, alta de 1,5% para a indústria e avanço de 0,9% para o 
setor de serviços. O mercado espera que outros indicadores importantes 
também voltem a melhorar. A projeção é de que os investimentos, 
depois de terminar 2017 em ligeira alta, cheguem ao fim de 2018 com 
uma alta próxima a 4,0%.

Já segundo os pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia, da 
Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV), o Produto Interno Bruto (PIB) deve 

crescer apenas 1,8%. Para eles, o processo 
de recuperação da economia brasileira em 
2018 será lento e não ocorrerá na velocidade 
desejada por todos.

O setor industrial vem registrando melhora 
nos seus indicadores. Em junho de 2017, por 
exemplo, a produção da indústria brasileira 
cresceu 1,1%, na comparação com o mês 
anterior. Tudo indica que a indústria deverá 
se recuperar primeiro, até por ter sido o setor 
que primeiro sentiu os efeitos da crise.

É fato que o cenário para a economia brasileira 
em 2018 ainda é incerto; porém, ao que tudo 
indica, o pior já passou e o Brasil entra em 
uma fase de recuperação dos últimos anos 
perdidos, tanto em termos sociais quanto 
econômicos.
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O setor de transporte em 2017
O recadastramento no RNTRC mostra diminuição no número de empresas de 
2014 para 2017 da ordem de 27%: são quase 40 mil registros de empresas 
transportadoras a menos. 

Apesar de o ano de 2017 ter sido um pouco melhor que 2016, os números 
do TRC estão muito longe do ideal. Uma pesquisa realizada pela NTC em 
conjunto com a ANTT no meio do ano mostrou um cenário difícil para o setor. 
As empresas, no primeiro semestre, apresentaram queda média de 10,32% 
no faturamento, resultado do menor valor do frete e da queda no volume 
de carga transportada. Somente 9,1% das empresas conseguiram crescer; 
34,5% ficaram estáveis e 56,3% diminuíram de tamanho. Estes números não 
englobam as transportadoras que fecharam as portas e, portanto, deixaram 
de existir. 

O Valor do Frete 
É importante observar que o frete, juntamente com a quantidade de carga 
transportada, é o instrumento que as empresas de transporte têm para 
geração da sua receita. Receita esta que, necessariamente, tem que ser 
suficiente para cobrir todos os custos da empresa, pagar os impostos devidos, 
cobrir os riscos envolvidos e ainda sobrar uma parcela de lucro para que a 
empresa possa fazer os investimentos necessários (para se atualizar, atender 
novas	 exigências	 do	 cliente	 e	 dos	 governos,	 adaptar	 às	 mudanças	 etc.)	 e	
remunerar os seus acionistas ou sócios. 

Custo do Serviço

Riscos

Lucro

Cresceu Diminuiu

TRC

LOTAÇÃO

FRACIONADA

9,1%

8,9%

9,5%

56,3%

55,0%

79,7%
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O valor do frete peso praticado pelo setor 
iniciou o ano com uma defasagem em relação 
aos custos envolvidos nas operações de 
transportes, calculada em 18,3%, valor que 
chegou no meio do ano a 14,3% – 20,89% no 
transporte de cargas lotações (fechadas) e 
7,72% no transporte de cargas fracionadas.

Além disso, a cobrança dos demais 
componentes tarifários (frete valor, GRIS e as 
Generalidades) ou é desconhecida ou, apesar 
do seu conhecimento, é ignorada. Assim, a 
pesquisa mostra que:

•	 69,6%	 não	 cobram	 frete	 valor	 –	 63%	 na	
carga fracionada e 74% na lotação;

•	 79,5%	 não	 recebem	 GRIS	 –	 73%	 na	
fracionada e 82% na lotação;

Em fevereiro de 2017, foi concebida uma nova 
generalidade para cobrir os custos envolvidos 
nas operações de transporte em situações 
excepcionais e emergenciais: a EMEX. O 
que motivou a sua criação foi a condição 
em que se encontra a região metropolitana 
do Rio de Janeiro, onde o roubo de carga 

atingiu números alarmantes que resultaram para as transportadoras 
um aumento significativo dos custos do serviço de transporte, com o 
agravamento das apólices de seguro, aumento do valor das franquias, 
contratação de serviços de escoltas urbanas, reforço da equipe de GR, 
entre outros.

Apesar dos esforços para a divulgação da EMEX, a pesquisa mostrou que 
apenas 4,5% implantaram a sua cobrança; 14,7% não a cobram, apesar 
de saberem da sua existência e 80,8% nem sabem que ela existe. As 
demais generalidades do transporte seguem o mesmo padrão; ou seja, 
são poucos os que as cobram e em grande parte são ignoradas pelos 
transportadores e embarcadores.

Como se não bastasse a defasagem no frete peso, a falta de cobrança 
e o desconhecimento dos demais componentes tarifários. Nada menos 
que 54,7% (no início do ano eram 86%) das empresas disseram estar 
recebendo fretes com atrasos, montante que, segundo elas, chega a 
comprometer 14,3% do faturamento. Isto, depois de terem cedido e 
estendido o prazo de pagamento. Os obstáculos enfrentados ao longo 
do ano não são só estes. Há ainda a questão das ações e indenizações 
trabalhistas que comprometem quase 3% do faturamento ou, quando a 
empresa tem lucro, 60% deste.

Conclusão: no que compete ao frete, é importante que as empresas 
que atuam neste mercado passem a pensar seriamente em cobrar 
mais e melhor pelos serviços que prestam. 

Os Custos do Transporte 
rodoviário de carga (TRC)
Assim como os demais índices que medem a inflação, o INCT – Índice 
Nacional de Custos de Transporte de Carga baixou bastante nos últimos 
doze meses. O INCT-L caiu de 7,30% em julho de 2016 para 1,08% em 
julho de 2017. Na carga fracionada ocorreu algo bem semelhante: o 
aumento caiu de 9,08% para 2,80%.

A participação dos principais insumos desta atividade, a mão-de-
obra, o veículo e o combustível variam em função da forma como a 
operação é realizada. Se os veículos rodam muito, a variação no valor do 
combustível tem um impacto maior e o contrário também é verdadeiro. 
Por outro lado, nas operações urbanas, de coleta e distribuição por 
exemplo, em que se usam veículos pequenos que consomem menos 
combustível, rodam relativamente pouco e demandam muita mão-de-
obra (motoristas e ajudantes), a participação do custo de mão-de-obra 
é que predomina.
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Volvo. O melhor caminhão 
na hora de comprar, 
rodar e revender.

Volvo, eleito o caminhão com o maior valor  
de revenda pela terceira vez seguida.

É pensando em você que a Volvo produz os caminhões mais 
conectados, seguros e sempre prontos para rodar. Com baixo 
consumo de combustível e reduzido custo de manutenção, 
quando você adquire um Volvo tem a certeza do retorno do seu 
investimento. Volvo, vale mais e por muito mais tempo.
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Participação dos Custos (Fracionada) x Distância

Curta Média Longa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Impostos Federais

Desp. Administrativas

Demais Custos

Combustível

Manutenção

Reposição do Veículo

Custo Motorista

Remuneração do capital

1,87% 2,05%

37,20% 34,75%

33,52% 28,54%

7,49% 12,33%

3,34% 5,38%

2,36% 2,50%

10,49% 10,46%

3,72% 3,98%

Participação dos Custos (Lotação) x Distância

Curta Média Longa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Impostos Federais

Desp. Administrativas

Demais Custos

Combustível

Manutenção

Reposição do Veículo

Custo Motorista

Remuneração do capital

4,44% 4,81% 5,18%

16,13% 10,07% 4,03%

13,14% 13,47% 13,80%

21,34% 26,65% 31,95%

6,16% 7,69% 9,21%

7,40% 7,12% 6,84%

20,49% 19,70% 18,92%

10,90% 10,49% 10,07%
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Mão-de-obra 
O reajuste da mão-de-obra do setor que tem como período de negociação concentrado ao longo 
do ano nos meses de maio e junho resultou em aumentos bem menores que os anos anteriores da 
ordem de 4% a 5%. Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, fechou em 4%, metade do 
valor do ano anterior. Na média, os reajustes pelo Brasil ficaram em 4,2%, portanto, bem próximo 
a inflação acumulada pelo IPCA nos dos 12 meses que na época da negociação estava em 3,99%.

Diesel estável
Mesmo com o aumento dos impostos sobre os combustíveis, em 12 meses o preço do diesel S10 
caiu 2,18% o do diesel comum foi reduzido em1,46. 

No dia 3 julho a divulgação pela Petrobrás de uma alteração na sua política de preços para os 
combustíveis (diesel e gasolina). Agora, os reajustes passam a ter mais frequência: 

“A partir desta data, nossa área técnica de marketing e comercialização terá delegação 
para realizar ajustes nos preços, a qualquer momento, inclusive diariamente, desde que 
os reajustes acumulados por produto estejam, na média Brasil, dentro de uma faixa 
determinada (-7% a +7%), respeitando a margem estabelecida pelo Grupo Executivo de 
Mercado e Preços (GEMP). Qualquer alteração fora dessa faixa terá que ser autorizada 
pelo GEMP.”

Segundo a empresa, os ajustes que vinham sendo praticados, desde o anúncio da nova política em 
outubro de 2016, não teriam sido suficientes para acompanhar a volatilidade da taxa de câmbio e 
das cotações de petróleo e derivados, recomendando uma maior frequência nos ajustes.

Evolução do Diesel (R$)

R$ 3,30

R$ 3,25

R$ 3,20

R$ 3,15

R$ 3,10

R$ 3,05

R$ 3,00

R$ 2,95

R$ 2,90

R$ 2,85

R$ 2,80
Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Dez/16 Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17

Diesel S10Diesel Comum

Fonte: ANP e NTC / Elaboração: DECOPE (*) Var.% acumulada em 12 meses até jul/17
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Com o aumento dos impostos sobre o diesel, a carga 
tributária por estado passou a se a seguinte:

Fonte: FECOMBUSIVEIS – Julho/2017

Veículos (Caminhões)
Em 2017, até o mês de agosto, os veículos e os implementos, 
assim como o diesel, também tiveram pouca variação. 
Os caminhões pequenos leves e semileves foram os que 
variaram mais. Segundo a FIPE, subiram em média 3,27%. Os 
médios aumentaram 2,77% e os semipesados tiveram um 
aumento médio de 2,21%. Por último, os pesados subiram 
1,55%, a menor variação entre todas as categorias. No 
mercado de implementos não houve variação significativa.

Variação no ano (até jul/2017)

Caminhão Leve 3,27%

Caminhão Médio 2,77%

Caminhão Semipesado 2,21%

Caminhão Pesado 1,55%

DIESEL S500

Tributos Federais 
(CIDE + PIS/

COFINS)

Tributo 
Estadual 
(ICMS)

CIDE + PIS/
COFINS + ICMS

AC 12% 16% 28%
AL 15% 18% 33%
AM 15% 19% 34%
AP 14% 26% 40%
BA 15% 20% 35%
CE 15% 17% 32%
DF 15% 15% 30%
ES 15% 12% 27%
GO 15% 14% 29%
MA 16% 18% 34%
MT 14% 17% 31%
MS 14% 17% 31%
MG 15% 16% 31%
PA 15% 17% 32%
PB 16% 18% 34%
PE 16% 18% 34%
PI 15% 17% 32%
PR 17% 12% 29%
RJ 15% 16% 32%
RN 15% 18% 33%
RO 15% 17% 32%
RR 15% 18% 33%
RS 16% 12% 28%
SC 16% 12% 28%
SE 16% 18% 34%
SP 16% 11% 27%
T0 16% 17% 33%

DIESEL	S10

Tributos 
Federais (CIDE 
+ PIS/COFINS)

Tributo 
Estadual 
(ICMS)

CIDE + PIS/
COFINS + ICMS

AC 12% 16% 28%
AL 15% 17% 32%
AM 14% 17% 31%
AP 12% 25% 37%
BA 15% 20% 35%
CE 14% 17% 31%
DF 14% 15% 29%
ES 15% 11% 26%
GO 14% 14% 28%
MA 15% 18% 33%
MT 14% 17% 31%
MS 13% 17% 30%
MG 15% 16% 31%
PA 14% 17% 31%
PB 15% 18% 33%
PE 16% 18% 34%
PI 15% 17% 32%
PR 16% 12% 28%
RJ 14% 16% 30%
RN 15% 18% 33%
RO 14% 17% 31%
RR 15% 18% 33%
RS 15% 12% 27%
SC 15% 12% 27%
SE 15% 18% 33%
SP 15% 12% 27%
T0 15% 17% 32%
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Índices de custos
Para identificar de forma precisa qual o comportamento dos custos ao 
longo do tempo, a NTC trabalha com índices de custos que variam em 
função do tipo da atividade de transporte. Assim, para o transporte de 
carga lotação, tem-se o INCT-L; já para a carga fracionada adota-se o 
INCT-F. Mas só está divisão não é suficiente para refletir as variações 
de custos e foi necessário também que para cada um deles fossem 
criados pelo menos mais cinco índices, contemplando a influência da 
quilometragem percorrida na operação:

Muito curtas 50 km

Curtas 400 km

Médias 800 km

Longas 2.400 km

Muito longas 6.000 km

INCT – Índice Nacional de  
Custos de Transporte de Carga

IPCA Total versus INTC (Frac.&Lot.)
(Var.% 12 meses)

INCTF - Fracionada

INCTL - Lotação

IPCA - Total

Fonte: IBGE e NTC / Elaboração: DECOPE (*) Var.% acumulada em 12 meses até jul/17

Jul/16

9.08

8.74

7.30
6.71 6.51

5.19

4.27 4.03

5.38
4.92

4.22 3.95

3.03

1.62
1.08

8.97
8.48

7.87

6.99
6.29 5.35

4.76

4.57
4.08

3.60

3.00 2.71

8.99 9.07
8.27 7.25

7.32 7.51
7.21

6.69
6.26

4.74

3.12
2.80

Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Dez/16 Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17
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No geral, o INCT acompanhou os demais índices que medem a inflação com 
retração ao longo do ano. Iniciou o ano com o acumulado de 12 meses na casa 
dos 5,38% a 7,51% e deverá terminá-lo bem abaixo destes valores. Nos dois 
últimos anos, tanto o INCT-L quanto INCT-F perderam para o IPCA e, em 2017, 
a situação não deve mudar, sendo o índice da carga fracionada o que tem 
mais	chance	de	ficar	próximo	à	inflação	oficial	prevista	pelo	mercado.	Ou	seja,	
próximo a 3,5%. O acumulado do ano até julho aponta nesta direção com o 
IPCA em 2,71%, o INCT-F em 2,80%. Já o INCT-L está em 1,08%.

A	 análise	 do	 INCT	 acumulado	 dos	 12	 meses	 mostra	 que	 à	 medida	 que	 a	
quilometragem rodada do veículo aumenta o índice diminui. Este fato decorre 
de a participação da mão-de-obra ser maior nas operações onde o veículo 
roda menos.

Como se pode notar, deve-se tomar cuidado com atualizações de frete 
apenas pelo INCT médio, pois é grande a influência da distância percorrida na 
operação no índice ou corre-se o risco de dar um reajuste aquém do que se 
deveria ou acima do que seria necessário.

INCTF versus INTCL
(Var.% 12 meses)

Fonte: NTC / Elaboração: DECOPE (*) Var.% acumulada em 12 meses até jul/17

9.62%
8.41% 9.28%

6.98%
9.07%

6.51%
8.46%

5.73%
7.79%

INCTF INCTL

5.31%

M. Curtas (50km) Curtas (400km) Médias (800km) Longas (2.400km) M. Longas (6.000km)
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ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DO TRANSPORTE  
DE CARGA FRACIONADA | INCTF

MÊS	DE	REFERÊNCIA	JULHO	|	2017

Percurso Distância 
(km) R$/t INCT-F

Variação 
Acumulada 

desde  
julho/94 (%)

Variação 
Acumulada  
36 Meses 

(%)

Variação 
Acumulada  
24 Meses 

(%)

Variação 
Acumulada  
12 Meses 

(%)

Variação 
Acumulada 
Anual (%)

Variação 
Mensal 

(%)

Muito Curtas 50 999,68 602,50 502,50 25,36 12,53 6,52 2,33 0,50

Curtas 400 1.153,16 590,49 490,49 24,85 12,31 2,74 2,38 0,85

Médias 800 1.468,41 588,27 488,27 24,36 12,13 2,8 2,39 1,03

Longas 2.400 2.502,47 599,35 499,35 23,50 12,78 3,19 2,67 1,52

Muito longas 6.000 4.171,59 613,15 513,15 23,35 11,58 3,63 2,97 2,18

Fonte: Decope/INTC&LOGÍSTICA

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DO TRANSPORTE  
DE CARGA LOTAÇÃO | INCTF-L

MÊS	DE	REFERÊNCIA	JULHO	|	2017
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Muito 
Curtas 50 72,44 203,29 32,07 24,58 18,60 10,17 0,77 0,51 (0,48)

Curtas 400 132,78 205,01 31,65 23,53 17,58 8,92 1,04 0,67 0,01

Médias 800 204,38 205,63 31,50 23,11 17,16 8,46 1,08 0,67 0,20

Longas 2.400 475,36 205,91 31,24 22,62 16,71 7,87 1,30 0,83 0,45

Muito 
longas 6.000 ##### 205,87 31,10 22,41 16,53 7,58 1,47 0,95 0,59

Fonte: Decope/INTC&LOGÍSTICA

Apesar de o INCT estar baixo, a crise dos último três anos levou o 
mercado a não aceitar reajustes no frete neste período. Neste caso 
o acumulado passa a ser bem significativo. Por exemplo, quem não 

teve reajuste nos últimos três anos terá que 
fazer a recomposição do valor com índices da 
ordem de 16% a 25%.
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Previsão para 2018
A inflação do transporte rodoviário de cargas em 2017 medida pelo 
INCT foi influenciada, basicamente, pelo aumento da mão-de-obra, 
que teve seu ritmo bem reduzido em relação ao ano de 2016, pois o 
preço dos demais insumos ou teve pouca variação ou foi negativa. 
Acredita-se que em 2018 o cenário deva ser bem semelhante a 
2017, com o INCT bem comportado, sem grandes pressões de alta e 
seguindo de perto o IPCA. 

Tudo indica que, em 2018, a situação econômica deva melhorar mais 
um pouco, a ponto de alguns profissionais de mercado apostarem 
em um aumento de PIB para o Brasil da ordem de 2,3%. Mas esse 
número pode ser ainda melhor caso as reformas e as iniciativas 
do Governo surtirem o efeito desejado por todos. Para o TRC, este 
PIB deve representar um crescimento médio de mercado entre 5,0% 
e 7,0%. Apesar de ser um número considerado bom, deve trazer 
dificuldades para as empresas do setor, pois, como os números 
demonstram, a oferta de transporte diminuiu muito nos últimos 
anos e a capacidade de investimentos das empresas está baixa. 
Isto limita muito o poder de reação do setor para atender de forma 
eficiente ao aumento de demanda. 

O futuro parece estar mais promissor que o quadro enfrentado 
pelo TRC nos últimos anos. Deveremos ter a inflação sobre controle 
em níveis abaixo da meta e uma elevação considerável no volume 
de carga a ser transportada, o que gera boas perspectivas para a 
recomposição do frete. Evidentemente, ainda há algumas nuvens 
escuras no horizonte que podem atrapalhar estas previsões: as 
denúncias e o conteúdo das delações, a aprovação das reformas, 
a velocidade do acerto das contas públicas, e o quadro eleitoral 
do ano que vêm, já que em 2018 ocorrerão eleições aos principais 
cargos políticos, inclusive o de presidente. 

O fato é que, se tudo der certo, o Brasil começará a se reerguer 
para valer em 2018, dando possibilidade aos transportadores de 
começarem a se recuperar pelo menos uma parte da enorme perda 
que ocorreu nos últimos anos de recessão.

Mas é necessário que os transportadores façam a sua parte. 
Precisam urgentemente, em primeiro lugar, valorizar o serviço que 
prestam, por ser trabalhoso e ter muitos riscos; em segundo lugar, 
cobrar e ser remunerado de forma justa e adequada pelo serviço 
que entrega. E lembrar sempre que cobrar frete é tão complexo 
como o serviço que se presta . Neste caso, infelizmente o milagre 
da simplificação não existe. Lembre-se sempre que todo custo não 
pago pelo o cliente é você, transportador, que pagará, se tiver lucro 
suficiente para tanto.

Eng. Antonio Lauro Valdívia Neto é 
Especialista em transportes; Engenheiro 
de Transportes, pós-graduado e Mestre 
em Administração de Empresas. Assessor 
técnico da Associação Nacional do 
Transporte de Cargas – NTC.

Fernando Sebastião da Silva é 
economista e Assessor técnico da 
Associação Nacional do Transporte 
de Cargas – NTC. 

DECOPE





RILA

Rota de Integração

Trará novas possibilidades econômicas para o Brasil

Em agosto de 2017 aconteceu a II Expedição da 
Rota de Integração Latino-Americana (RILA), 
organizada pelo Sindicato das Empresas de 
Transporte Rodoviário de Cargas e Logística de 
Mato Grosso do Sul (Setlog-MS). Cláudio Cavol, 
presidente do sindicato, voltou da viagem 
entusiasmado e otimista com o sucesso da 
expedição. “Provamos que este percurso é 
perfeitamente executável para o transporte 
rodoviário de cargas, mesmo com a estrutura 
precária encontrada no trecho paraguaio, que 
já concluiu a licitação de 270 quilômetros. 

“A RILA é aguardada com muita expectativa 
por todos os países envolvidos, pois abrirá um 
leque de possibilidades econômicas que trará 
desenvolvimento para cada região”, afirma.

Dos 2.220 quilômetros entre o Brasil e os 
portos do norte do Chile, o trecho de cerca de 
500 quilômetros no Paraguai é o que precisa 
de mais investimentos, mas o empenho das 
autoridades, ratificada pelo ministro de Obras 
Públicas e Comunicações do Paraguai, Ramón 
Jimenez Ganoa, demonstra que isso não será 
um empecilho para efetivar a rota. Segundo 
ele, a primeira etapa de 270 quilômetros de 
asfalto que ligará Carmelo Peralta a Loma 
Plata já estão sendo licitados e as obras devem 
ter início no próximo ano (2018), orçadas 
em aproximadamente US$ 400 milhões, o 
equivalente a cerca de R$ 1,3 bilhão, com prazo 
de conclusão em três anos. A licitação para 
a segunda etapa também já está em estudo 
pelos técnicos paraguaios, segundo o Ministro.

No pacote de investimentos também está a 
contrapartida de 50% para a construção da 
ponte binacional entre Porto Murtinho (MS) 
e Carmelo Peralta (Paraguai), cujo valor total 
das obras de infraestrutura no trecho da rota 
chegam próximos a três bilhões de reais.

LATINO-AMERICANA

Por Karen Feldman Cohen



Durante a expedição, Cavol ressaltou o 
entusiasmo com a qual autoridades e a 
população de cada localidade receberam 
a comitiva composta por autoridades e 
empresários brasileiros. “A RILA é aguardada 
com grande expectativa, pois todos têm a 
certeza que ela trará desenvolvimento para 
suas cidades, não apenas como corredor 
rodoviário, mas também com a abertura do 
turismo como uma opção econômica, além de 
promover a integração sócio-cultural entre os 
quatro países”, explica.

Durante o percurso, foram realizadas 
rodadas de negócios que podem beneficiar 
a comercialização de produtos e baratear o 
custo das importações e exportações entre os 
países integrantes da RILA.

Também foi possível averiguar as estradas da 
Argentina, que dispõem de boas condições e 
que precisam de apenas de 24 quilômetros de 
asfalto. Já o trecho do Chile conta com uma 
ótima infraestrutura portuária e rodoviária.

O trajeto da expedição compreendeu as 
cidades de Porto Murtinho (MS), Carmelo 
Peralta (Paraguai), Pozo Hondo (Paraguai), 
Jujuy (Argentina), Iquiqui (Chile), Antofogasta 
(Chile), Calama (Chile), Salta (Chile) e Assunção 
(Paraguai).

Cavol ressaltou o empenho das autoridades 
brasileiras, paraguaias, argentinas e chilenas 
nesse ambicioso projeto que beneficiará a 
todos. “Além do apoio do Governo Estado do 
Mato Grosso do Sul e do Itamaraty, tivemos 
o apoio incondicional de toda a diretoria do 
SETLOG-MS e dos empresários de diversos 
setores que ajudaram a viabilizar este projeto. 
Aproveito para reafirmar minha gratidão por 
essa importante parceria”, finaliza.

Entre as autoridades que participaram da 
expedição, estão o ministro de carreira das 
relações exteriores, coordenador geral de 
assuntos econômicos latino-americanos e 
caribenhos, João Carlos Parkinson de Castro, 
o embaixador do Chile, Jaime Gazmurie 
Mujica; César Rolando Gatica Munoz, adido 
do Chile; Blas Cristaldo, diretor e coordenador 
do Ministério de Obras e Comunicação do 
Paraguai; Marcos Antônio Lima das Neves, 
Coordenador de transporte Internacional 
da ANTT; Marcelo Migliole, secretário de 
infraestrutura do Governo do Estado de MS; 
Luiz Fernando Buainain, titular da SEDESC 
(Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Econômico); Antônio Cezar Lacerda Alves, 
secretário de Governo; o reitor da UEMS, Fábio 
Edir dos Santos Costa, entre outros.
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E O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANO

O transporte rodoviário 
internacional de cargas 

Por Sônia Rotondo

No início da década de 1990, a NTC constituiu 
a Comissão de Operações de Transporte 
Internacional (COINTER), antecessora da 
atual COMTRIN – Comissão Permanente de 
Transporte Internacional, com o objetivo de 
trazer para a mesa de discussão as principais 
dificuldades e a apresentação de propostas 
para as empresas que operam no transporte 
rodoviário internacional. Pode-se dizer que 
as dificuldades foram se sucedendo; ou 
seja,	 à	 medida	 que	 se	 solucionava,	 outras	
foram surgindo. A proposta deste trabalho 
é demonstrar o quanto o tempo é um aliado 
e muitas vezes o vilão para o Transporte 
Rodoviário Internacional de Cargas.
Com o advento do Tratado de Assunção 
(MERCOSUL) no início de 1990, muitas das 
operações de transporte rodoviário que eram 
realizadas deixaram ou foram quase que 
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substituídas pela proposta de um Mercado 
Comum do Sul. 
Os requisitos exigidos para outorga de 
autorização para as empresas operarem no 
TRIC sofreram simplificação e a abertura 
ocorreu em quase todos os países. Nas 
décadas seguintes, o mercado ganhou novos 
operadores e as mudanças não pararam. 
Muitos acordos foram firmados possibilitando 
dar	 à	 operação	 de	 transporte	 rodoviário	 de	
cargas a mesma característica entre os países 
membros do MERCOSUL.
Evidentemente, o diagnóstico dos problemas 
tem mais visibilidade. Se temos regras 
comuns e um dos países não as cumprem, 
fica evidenciada a intenção de preservar sua 
indústria de transporte. 
Padecemos, dentre outras coisas, pela falta 



de política econômica comum entre os países 
que compõem o MERCOSUL. Assim, qualquer 
medida que cada país toma, utilizando-se 
de norma local em detrimento do acordo 
assinado, pode ser considerada proteção de 
seus nacionais. No caso do transporte isso é 
mais evidente e sensível.
Continuamos tendo o ponto de fronteira como 
indicador da balança comercial dos países do 
MERCOSUL. Os caminhões ficam represados 
esperando liberação das cargas, já que entram 
no cômputo da balança de comércio exterior. 
O represamento não considera o custo das 
empresas transportadoras já que o frete 
tem peso menor na conta apurada. Quem 
padece com essa prática são as empresas 
e, consequentemente, os condutores que, 
distantes de seus núcleos familiares, ficam 
durante	períodos	longos	à	mercê	da	liberação	
da mercadoria. 
É uma conta injusta! 
Considerando que a oferta de serviço de 
transporte rodoviário internacional de cargas 
é alta porque os requisitos para ingressar 
nesse segmento não são restritivos e a 
profissionalização ainda é pequena, a 
concorrência acirrada se prolifera.
A entrada de outros organismos de comércio 
exterior nos pontos de fronteira é vista como 
uma das barreiras não tarifarias que são 
largamente utilizadas. Ainda não há uma ação 
conjunta entre todos os organismos visando 
à	 celeridade	 dos	 processos	 de	 importação/
exportação, e, como sempre, atribui-se essa 
demora	à	aduana.	
Na década de 1990, a ALADI realizou trabalho 
para identificar os principais problemas 
nos pontos de fronteira. Tal diagnostico 
levou quase um ano para ser concluído e é 
exatamente o mesmo se tivermos que apontar 
essas dificuldades. 
Podemos, então, dizer que existem tanto o 
diagnostico quanto a receita para a solução, 
mas a determinação para resolver está na 
falta de uma política econômica dos países 
que compõem o Tratado de Assunção.
Enquanto isso, ocorre o comercio exterior com 
países que têm um poder econômico maior, 
os portos recebem cada vez mais cargas, e, 
para fechar a balança comercial, não se vê a 
retenção nos portos do meio de transporte: os 
navios.

Medida restritiva:  
Visto Consular – Paraguai
Dentre as medidas restritivas, citamos a taxa denominada de Visto 
Consular, instituída pelo Paraguai, que, para agilizar os processos 
referentes	 à	 sua	 importação	 e	 remunerar	 os	 serviços	 consulares,	
instituiu uma taxa que incide sobre os documentos de transporte e da 
mercadoria, a saber:

Factura comercial US$ 15.

Certificado de Origen US$ 25

CRT US$ 15

MIC/DTA por Tractor/Sem US$ 30

MIC/DTA por Camión/Acop US$ 60

Tasa de Servicio Consular U$ 1.

Na oportunidade, a NTC encaminhou ao Ministério das Relações 
Exteriores um oficio sobre o tema e os custos que isso representa 
na empresa de transporte pois, além de cobrança ser discrepante, o 
consulado paraguaio não adota na conversão da moeda (dólar/real) a 
cotação de mercado conforme Banco Central. O valor é aquele em que o 
funcionário entende como o ideal. As empresas transportadoras, além 
de recolher o valor aviltado, aguardam de 24 a 48 horas para a liberação 
do veículo. 

Em 2005, o governo paraguaio solicitou ao governo brasileiro uma nova 
análise com base no princípio da reciprocidade, sobre a tributação de 
25% sobre o frete, a título de Imposto de Renda, cobrado dos “freteros” 
paraguaios contratados por empresas brasileiras.

Essa demanda foi recorrente em todas as reuniões bilaterais até que, 
em 12/11/2008 – três anos depois da solicitação paraguaia – a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil publicou a IN 887, que dispõe sobre a 
apuração do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos 
de prestação de serviço de transporte rodoviário internacional de carga, 
auferidos por transportadores autônomos, pessoas físicas, residentes 
na República do Paraguai, considerados como sociedades unipessoais 
nesse país. Dessa forma, equiparou os transportadores daquele país aos 
transportadores autônomos brasileiros, aplicando a tabela progressiva 
de tributação.

Como pode ser percebido, foi possível encontrar uma solução que 
atendesse a brasileiros e paraguaios. Quanto ao Visto Consular, o 
assunto foi apresentado ao PARLASUL – Parlamento do MERCOSUL, 
ainda pendente de solução.
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Seguros, assunto 
recorrente
Temos nos questionado ao longo do tempo 
sobre as questões securitárias, ou seja, 
os seguros obrigatórios cujas apólices o 
transportador deverá contratar para fazer 
frente	às	suas	responsabilidades	emergentes	
do contrato de transporte. No art. 13, do 
ATIT – Acordo sobre Transporte Internacional 
Terrestre, estabelece-se que o transportador 
deverá contratar apólice de RCTRC-VI – Danos 
a Carga, quando em viagem internacional. 
O valor desse seguro é em dólares norte-
americanos, conforme ATIT, e seu âmbito de 
cobertura é desde a origem até o destino 
da carga. As empresas podem contratar 
a extensão de roubo/desvio, e impostos 
suspensos. 

A incidência de roubo no TRIC é grande. 
Como na maioria das vezes a mercadoria 
ainda não foi nacionalizada, os impostos 
suspensos incidentes recaem sobre a 
empresa transportadora. Sabe-se que, em 
média, em 70% da importação argentina a 
nacionalização é feita no destino e, na mesma 
média, a nacionalização da importação 
brasileira é realizada nos pontos de fronteira. 
Há alguns anos, representantes da COMTRIN 
e FENSEG (Federação Nacional de Seguros 
Gerais) estiveram reunidos com o responsável 
aduaneiro em Paso de Los Libres (Argentina) 
e foi apresentada a apólice de seguros com a 
extensão de impostos suspensos tendo como 
beneficiária a AFIP – Administración Federal 
de Ingresos Públicos, Republica Argentina.

Isso tudo foi possível porque, naquela ocasião, 
um grande número de empresas começaram a 
ter seus veículos retidos em razão das ações 
promovidas pela AFIP para o ressarcimento 
dos impostos incidentes da mercadoria 
roubada e que não haviam sido pagos. 

O ponto positivo nessa questão, foi discutir 
e acertar com a FENSEG a condição para a 
emissão de Certificado de Apólice de Seguro 
– RCTRC_VI – Danos a Carga, na extensão 

contratada pela empresa transportadora na 
modalidade de impostos suspensos, tendo 
como beneficiaria a aduana argentina.

Dada a incidência de roubo de cargas no 
transporte rodoviário internacional, com o 
agravante de que a mercadoria encontra-se 
em trânsito aduaneiro – portanto, ainda não 
nacionalizada	 –	 encaminhamos	 para	 à	 ANTT	
essa proposta de contratação de seguro de 
impostos suspensos, tendo como beneficiária 
as aduanas, para que fosse discutida e aceita 
na reunião da Comissão de Acompanhamento 
do Art.16 e na Comissão de Assuntos 
Aduaneiros.

Ocorrida a reunião da Comissão de Assuntos 
Aduaneiros, foi encaminhado o texto para a 
Comissão de Acompanhamento do Art.16, ATIT, 
que aprovou a alteração do Anexo 1, Assuntos 
Aduaneiros, do ATIT, adequando-o ao cenário 
atual. Renomeou o artigo que passou para 14, 
Capítulo 7, Garantias sobre as mercadorias e 
os veículos, com a seguinte redação: 

1. Os veículos das empresas autorizados, 
habilitados para realizar transporte 
internacional segundo o presente acordo, 
constituem-se de pleno direito como 
garantia para responder pelos gravames 
e sanções pecuniárias eventualmente 
aplicáveis que possam atingir tanto 
as mercadorias transportadas como os 
veículos que se admitam temporariamente 
nos territórios dos países. 

2. As empresas poderão optar por apresentar 
garantias formais em substituição 
aos veículos, na forma e condições 
estabelecidas por legislação aduaneira nos 
países signatários.”

Infelizmente, nossa proposta não foi aceita. 
A proposta consistia no seguro do RCTRC-
VI – Danos a Carga, com a extensão de 
cobertura de impostos suspensos, tendo como 
beneficiárias as aduanas. O texto aprovado, 



conforme mencionamos, não inclui esta 
possibilidade.	 Apenas	 remete	 à	 legislação	
aduaneira de cada pais. 

Desta forma, temos reiterado perante a ANTT, 
a Comissão de Acompanhamento do Art. 16 
e a Comissão de Assuntos Aduaneiros, que 
independentemente das garantias previstas 
na legislação aduaneira de cada país seja 
incluída essa possibilidade de contratação na 
apólice de RCTRC-VI – Danos a Carga, em razão 
de ser viável do ponto de vista econômico e 
também jurídico, pois tem salvaguardado o 
erário com relação aos imposto. E também é 
segura, pois o pagamento é feito diretamente 
da	 empresa	 seguradora	 à	 aduana	 e	 não	
majora de forma significativa a operação de 
transporte.

Quando se discute nas reuniões da COMTRIN 
o tema “seguros”, encontramos inúmeras 
questões relacionadas a operações que, em 
tese, por não terem uma definição no ATIT, 
ficam	à	margem	de	solução.	Um	caso	recorrente	
é a operação que envolve a subcontratação; 
ou seja, empresa habilitada contrata conjunto 
de veículo (CT+SR) autorizado de empresa 
habilitada, para realizar em parte ou toda 
operação. O seguro de RCTRC-VI – Danos a 
Carga é de responsabilidade da empresa 
contratante sendo ela a emitente do CRT. 
O seguro de RCTRC-VI – Danos a Terceiros 
não transportado é da empresa detentora 
do conjunto de veículo. Assim, quando uma 
empresa estrangeira subcontrata empresa 
brasileira, o seguro contra terceiros em 
território tem cobertura apenas para eventos 
ocorridos fora do Brasil. Assim, caso ocorra 
um acidente com o veículo de uma empresa 
brasileira em território brasileiro, realizando 
uma operação de transporte internacional 
para empresa estrangeira, a vítima brasileira 
irá fazer uso do DPVAT. Caso esse veículo 
brasileiro se envolva em acidente em território 
estrangeiro, a vítima estrangeira fará jus ao 
seguro de, no mínimo, US$ 50.000,00. Essa é 
uma discrepância na questão securitária. 

O Seguro de Responsabilidade Civil do 
Transportador Rodoviário em Viagem 
Internacional – danos a terceiros não 

transportados também é obrigatório, e os 
valores das importâncias seguradas e limites 
máximos de responsabilidade passaram para: 
morte e/ou danos pessoais: US$ 50.000 por 
pessoa; danos materiais: US$ 30.000 por bem 
e US$ 200.000 por evento. Esta modalidade de 
seguro teve os valores alterados no âmbito do 
MERCOSUL e estão em vigência.

O ATIT – Acordo sobre Transporte Internacional 
Terrestre – vem sendo adequado ao cenário 
atual, e as reuniões que possibilitam 
essa atualização são as da Comissão de 
Acompanhamento do Art.16. Para que 
os acordos possam ter validade, faz-se 
necessário que cada representante de cada 
pais signatário subscreva o acordo na sede da 
ALADI e publique-o internamente.

Dessa forma, a Nota 076, da ALADI, que 
contém as várias alterações dentre outras as 
que nos referimos sobre a assunto aduaneiro, 
foi emitida em 2011. Ainda falta a Bolívia 
subscrever.

O transporte nas 
ligações bilaterais 
Brasil / Argentina

Durante o ano de 2017, tivemos duas reuniões 
com a República Argentina. As questões mais 
recorrentes referem-se ao desequilíbrio da 
balança comercial entre os dois principais 
sócios do Tratado de Assunção. No cenário 
atual, exportamos mais do que importamos. 
Isso reflete no baixo frete já que para retornar 
ao país a empresa na maioria das vezes 
pratica um frete inferior aos seus custos. 

No último ano, a paralisação dos funcionários 
aduaneiros	 brasileiros	 rendeu	 às	 empresas	
muitos prejuízos e a razão disso é simples: 
veículo parado em ponto de fronteira por 
cerca de 10 dias, com uma diária média de 
US$ 300,00 para a carga geral e US$ 500,00 
para produtos frigorificados. 
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Obs: Os valores acima não contemplam: os impostos incidentes, pedágio e demais despesas de viagem e lucro.   
 Despesas com o recinto alfandegário é de responsabilidade do embarcador, portanto não foram incluidas nesta tabela.

CUSTOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERNACIONAL

CARGA	LOTAÇÃO	/	JULHO|17

Dólar	cotado	a	R$	3.131

CLASSES DE PERCURSO  
(km)

CUSTO-PESO
( R$ / t )

CUSTO-PESO
( R$ / Viagem )

CUSTO-PESO 
( US$ / t )

CUSTO-PESO 
( US$ / Viagem )

CUSTO-VALOR 
Alíq. (%)

GRIS 
Alíq. (%)

1 a 50 R$ 115.80 R$ 2,895.08 $39.08 $977.09 0.30 0.30 
51 a 100 R$ 122.49 R$ 3,062.32 $41.22 $1,030.51 0.30 0.30 
101 a 150 R$ 129.18 R$ 3,229.57 $43.36 $1,083.93 0.30 0.30 
151 a 200 R$ 135.87 R$ 3,396.81 $45.49 $1,137.35 0.30 0.30 
201 a 250 R$ 142.56 R$ 3,564.05 $47.63 $1,190.77 0.30 0.30 
251 a 300 R$ 149.25 R$ 3,731.29 $49.77 $1,244.19 0.40 0.30 
301 a 350 R$ 155.94 R$ 3,898.53 $51.90 $1,297.61 0.40 0.30 
351 a 400 R$ 162.63 R$ 4,065.77 $54.04 $1,351.03 0.40 0.30 
401 a 450 R$ 169.32 R$ 4,233.01 $56.18 $1,404.45 0.40 0.30 
451 a 500 R$ 176.01 R$ 4,400.26 $58.31 $1,457.87 0.40 0.30 
501 a 550 R$ 182.70 R$ 4,567.50 $60.45 $1,511.29 0.60 0.30 
551 a 600 R$ 189.39 R$ 4,734.74 $62.59 $1,564.71 0.60 0.30 
601 a 650 R$ 196.08 R$ 4,901.98 $64.73 $1,618.13 0.60 0.30 
651 a 700 R$ 202.77 R$ 5,069.22 $66.86 $1,671.55 0.60 0.30 
701 a 750 R$ 209.46 R$ 5,236.46 $69.00 $1,724.97 0.60 0.30 
751 a 800 R$ 216.15 R$ 5,403.70 $71.14 $1,778.39 0.60 0.30 
801 a 850 R$ 222.84 R$ 5,570.95 $73.27 $1,831.81 0.60 0.30 
851 a 900 R$ 229.53 R$ 5,738.19 $75.41 $1,885.23 0.60 0.30 
901 a 950 R$ 236.22 R$ 5,905.43 $77.55 $1,938.65 0.60 0.30 
951 a 1000 R$ 242.91 R$ 6,072.67 $79.68 $1,992.07 0.60 0.30 
1001 a 1100 R$ 249.60 R$ 6,239.91 $83.96 $2,098.91 0.70 0.30 
1101 a 1200 R$ 262.98 R$ 6,574.39 $88.23 $2,205.75 0.70 0.30 
1201 a 1300 R$ 276.36 R$ 6,908.88 $92.50 $2,312.59 0.70 0.30 
1301 a 1400 R$ 289.73 R$ 7,243.36 $96.78 $2,419.43 0.70 0.30 
1401 a 1500 R$ 303.11 R$ 7,577.84 $101.05 $2,526.27 0.70 0.30 
1501 a 1600 R$ 316.49 R$ 7,912.33 $105.32 $2,633.11 0.80 0.30 
1601 a 1700 R$ 329.87 R$ 8,246.81 $109.60 $2,739.95 0.80 0.30 
1701 a 1800 R$ 343.25 R$ 8,581.29 $113.87 $2,846.78 0.80 0.30 
1801 a 1900 R$ 356.63 R$ 8,915.77 $118.14 $2,953.62 0.80 0.30 
1901 a 2000 R$ 370.01 R$ 9,250.26 $122.42 $3,060.46 0.80 0.30 
2001 a 2200 R$ 383.39 R$ 9,584.74 $130.97 $3,274.14 0.90 0.30 
2201 a 2400 R$ 410.15 R$ 10,253.71 $139.51 $3,487.82 0.90 0.30 
2401 a 2600 R$ 436.91 R$ 10,922.67 $148.06 $3,701.50 0.90 0.30 
2601 a 2800 R$ 463.67 R$ 11,591.64 $156.61 $3,915.18 1.00 0.30 
2801 a 3000 R$ 490.42 R$ 12,260.60 $165.15 $4,128.86 1.00 0.30 
3001 a 3200 R$ 517.18 R$ 12,929.57 $173.70 $4,342.54 1.10 0.30 
3201 a 3400 R$ 543.94 R$ 13,598.53 $182.25 $4,556.22 1.10 0.30 
3401 a 3600 R$ 570.70 R$ 14,267.50 $190.80 $4,769.90 1.20 0.30 
3601 a 3800 R$ 597.46 R$ 14,936.47 $199.34 $4,983.58 1.20 0.30 
3801 a 4000 R$ 624.22 R$ 15,605.43 $207.89 $5,197.26 1.20 0.30 
4001 a 4200 R$ 650.98 R$ 16,274.40 $216.44 $5,410.94 1.20 0.30 
4201 a 4400 R$ 677.73 R$ 16,943.36 $224.98 $5,624.62 1.20 0.30 
4401 a 4600 R$ 704.49 R$ 17,612.33 $233.53 $5,838.29 1.20 0.30 
4601 a 4800 R$ 731.25 R$ 18,281.29 $242.08 $6,051.97 1.20 0.30 
4801 a 5000 R$ 758.01 R$ 18,950.26 $250.63 $6,265.65 1.20 0.30 
5001 a 5200 R$ 784.77 R$ 19,619.23 $259.17 $6,479.33 1.20 0.30 
5201 a 5400 R$ 811.53 R$ 20,288.19 $267.72 $6,693.01 1.20 0.30 
5401 a 5600 R$ 838.29 R$ 20,957.16 $276.27 $6,906.69 1.20 0.30 
5601 a 5800 R$ 865.04 R$ 21,626.12 $284.81 $7,120.37 1.20 0.30 
5801 a 6000 R$ 891.80 R$ 22,295.09 $293.36 $7,334.05 1.20 0.30 



Obs: Os valores acima não contemplam: os impostos incidentes, pedágio e demais despesas de viagem e lucro.  
Despesas com o recinto alfandegário é de responsabilidade do embarcador, portanto não foram incluidas nesta tabela.

PLANILHA REFERENCIAL DE CUSTOS TRANSPORTE 
INTERNACIONAL DE CARGAS

CÁLCULO	DE	CUSTOS	/	JULHO|17

	 	 	 VALOR	DO	DÓLAR*	UTILIZADO	NA	CONVERSÃO:	R$	3.131	

ORIGEM:  
SÃO PAULO DISTÂNCIA CUSTO-TOTAL 

REAIS
CUSTO-TOTAL 

DOLAR CUSTO-VALOR GRIS

Destino ( Km ) viagem tonelada viagem tonelada Alíq. (%) Alíq. (%)

ARGENTINA

Buenos Aires 2500  R$12,515.39  R$551.64 $3,997.63 $176.20 1.00 0.30 

Bahía Blanca 2850  R$13,130.63  R$578.76 $4,194.15 $184.87 1.00 0.30 

Córdoba 2600  R$12,274.91  R$541.04 $3,920.82 $172.82 1.00 0.30 

Mar del Plata 2900  R$13,225.73  R$582.95 $4,224.53 $186.21 1.00 0.30 

Mendoza 3200  R$14,176.55  R$624.86 $4,528.24 $199.59 1.10 0.30 

Rosário 2400  R$11,894.52  R$524.28 $3,799.32 $167.46 0.90 0.30 

Salta 2600  R$12,274.91  R$541.04 $3,920.82 $172.82 1.00 0.30 

San Miguel Tucumã 2600  R$12,274.91  R$541.04 $3,920.82 $172.82 1.00 0.30 

San Luis 3000  R$13,415.92  R$591.34 $4,285.28 $188.88 1.00 0.30 

URUGUAI

Montevidéo 2000  R$8,852.30  R$390.18 $2,827.58 $124.63 0.80 0.30 

CHILE

Santiago 3500  R$15,507.61  R$683.53 $4,953.40 $218.33 1.20 0.30 

PARAGUAI

Assunção 1500  R$7,140.86  R$314.75 $2,280.91 $100.54 0.70 0.30 

PERÚ

Lima 3500  R$15,507.61  R$683.53 $4,953.40 $218.33 1.20 0.30 

BOLÍVIA

Santa Cruz  
de la Sierra 2700  R$12,465.10  R$549.43 $3,981.57 $175.50 1.00 0.30 

Cochabamba 3100  R$15,507.32  R$683.52 $4,953.31 $218.33 1.00 0.30 

La Paz 3700  R$22,732.34  R$1,001.98 $7,261.11 $320.05 1.20 0.30 

Anuário NTC&Logística 2017 - 2018      137



INTERNA
C I O N A L

Tipo de 
Veículo

Capacidade 
(toneladas) 

HORA 10 dia
Demais 

dias

Toco 6 R$ 9,48 R$ 180,12 R$ 227,52

Truck 14 R$ 22,12 R$ 420,28 R$ 530,88

Carreta 30 R$ 47,40 R$ 900,60 R$ 1.137,60

Bitrem 7 eixos 39 R$ 61,62 R$ 1.170,78 R$ 1478,60

Bitrem 9 eixos 50 R$ 79,00 R$ 1.501,00 R$ 1.896,00

Fonte: NTC&Logística

Quem paga essa conta no final é a sociedade como um todo. O 
desembolso inicial foi feito pela empresa que, por não contar com capital 
de giro suficiente, aumentou seu endividamento. Passada a paralisação 
dos funcionários da SRFB, mergulhamos na crise política. As incertezas 
de grandes grupos que atuam no comercio exterior contribuíram com a 
situação precária da empresa de transporte internacional. 

Um dos pontos altos na negociação entre os dois países foi que não 
seria	mais	vinculada	à	movimentação	do	quadro	de	frota	com	o	sistema	
processual adotado pela Argentina. Dessa forma, as penalidades 
aplicadas	 às	 empresas	 brasileiras	 e	 que	 estão	 sendo	 discutidas	 nas	
esferas administrativa e judicial não seriam impeditivas para a operação 
do TRIC. 

Essa condição de alterar o quadro de frota é essencial para a operação. 
Muitas vezes o veículo que consta da relação de frota da empresa 
não pertence mais a esta. Muitas vezes, também, a empresa adquiri 
veículos e não consegue colocá-los em seu quadro de frota, em razão 
dessa restrição.

Ainda continuam pendentes outros temas, tais como: altos custos de 
utilização do recinto da CO.TE.CAR, dificuldade de contar com agentes 
de fiscalização suficiente para liberação de cargas que necessitam 
de inspeção do INAL – Instituto Nacional de Alimentos (Argentina), 
do SENASA – Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, 
excesso de burocracia, roubo de carga dentre outros.



Brasil / Bolívia
Depois de 2013, tivemos duas reuniões dos 
organismos nacionais de aplicação do ATIT, 
entre Brasil e Bolívia. A primeira ocorreu 
em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e 
que deixou uma pauta importante para dar 
continuidade em outra oportunidade. Isso 
aconteceu em meados de julho de 2017, na 
cidade de Corumbá (MS). Os assuntos de 
transporte com o Estado Plurinacional de 
Bolívia não são muito fáceis. Para melhor 
entender a questão, a nossa pauta de 
reivindicação consiste, dentre outros temas, 
de autorização para ingressar com veículo 
de apoio operacional, conforme estabelece 
o ATIT, para socorrer veículo com problemas 
mecânicos. A autoridade aduaneira não 
consegue compreender essa questão e 
não permite o ingresso desses veículos 
cadastrados pelas empresas transportadoras.

Quanto ao combustível, as empresas 
transportadoras podem abastecer seus 
veículos em território boliviano sem as 
restrições que lhes são impostas, dentre elas 
o valor do óleo diesel ser até quatro vezes 
superior ao fornecido aos transportadores 
bolivianos. Nossa sugestão é a adoção do 
preço internacional do barril de petróleo a 
ser aplicado no caso de veículos estrangeiros. 
Além disso, é necessário contar com os postos 
de combustível abertos 24 horas, tendo em 
vista que são fechados no período noturno.

No caso de migração, as normas bolivianas 
permitem o ingresso de condutores de 
veículos das empresas estrangeiras em seu 
território por até 180 dias. Ocorre que o 
condutor não é turista e, portanto, o prazo 
previsto torna-se um obstáculo para a 
operação de transporte. Urge a necessidade 
de revisão da legislação.

Outra questão bastante sensível é a rigidez 
imposta pela aduana boliviana, que dificulta 
a melhoria dos serviços. Por não ser comum 
o	atendimento	às	empresas	transportadoras,	
algumas dificuldades na operação de 
transporte rodoviário internacional de cargas 
têm surgido. 

A pauta também inclui a concessão de 
trânsito por terceiro país, conforme art. 29 
do ATIT, com a finalidade de as empresas 
brasileiras poderem acessar os portos do 
Pacifico transitando pelo território boliviano. 
Ao nosso ver, uma das colunas de sustentação 
do processo de integração sul americana está 
na condição de o governo boliviano cumprir 
com os dispositivos do mencionado Acordo 
sobre Transporte Internacional Terrestre, 
do qual é signatário. Essa possibilidade 
abre novos mercados não só para o setor 
econômico de transporte internacional 
brasileiro, como também para o boliviano, 
tendo em vista que, ao conceder o trânsito, 
suas empresas também poderão participar 
desse mercado.

No acordo tripartite Brasil, Chile e Argentina, 
em que as empresas brasileiras e chilenas 
contam com a concessão de trânsito por 
território argentino para chegar ao Chile, 
participam desse mercado empresas 
argentinas que carregam no Brasil as cargas 
destinadas ao Chile e vice-versa.
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Brasil / Peru
O estado peruano ainda impõe restrições 
à	 operação	 de	 transporte	 rodoviário	
internacional de cargas, não eliminando o 
CUPO com o Brasil. 

Com o advento do Tratado de Assunção – 
MERCOSUL, os cupos adotados pelos países 
integrantes do Mercado Comum deixaram 
de existir desde 1992. A República do Peru 
ingressou no programa de adesão ao 
MERCOSUL (4+1), e está em fase de adequação 
às	 normas	 comuns.	 Atualmente	 temos	 um	
cupo de 50.000 t, perfazendo um total de 
2.174 veículos habilitados para operar nessa 
ligação bilateral.

A restrição imposta pelo Peru para o TRIC 
gera uma demanda fictícia em razão de que 
as empresas que estão habilitadas para 
operarem nessa ligação, poderão não efetuar 
transporte, utilizando-se de todo cupo, 
enquanto que outras empresas possuidoras 
de um serviço de transporte não conseguem 
a autorização para realizar a operação.

Limitar em qualquer ordem de quantidade de 
cupo não resolve o problema. Se as empresas 
que estão habilitadas com seu quadro de 
frota preencherem a totalidade das cotas, 
novas empresas não terão acesso, mesmo que 
não se tenha mercado para tanto. Sabemos 
que ainda é baixo o volume de comércio 
entre ambos os países, mas, considerando a 
necessidade de utilizar os portos do Pacifico, 
essa restrição deve ser revista.

Esse sistema de cupo/cota é um retrocesso a 
qualquer projeto de integração sul americana.

Brasil / Uruguai
Temos algumas demandas com o Uruguai. 
Na última reunião bilateral dos Organismos 
Nacionais de Aplicação do ATIT, estas 
demandas foram pautadas e discutidas. 
Dentre estas, destacam-se a utilização de 
corredores para o trânsito de veículos (CT+SR), 
eixo triplo, de 25,5 t. Na reunião ocorrida em 
julho de 2017, os representantes do governo 
uruguaio informaram que, para habilitar o 
corretor Montevidéu – Rio Branco, resta o 
reforço da ponte sobre o Rio Olimar. Trata-se 
de uma ponte muito longa e, por isso, o prazo 
para a conclusão das obras está previsto para 
o final de 2018. Além disso, informaram que 
recentemente a circulação de eixos triplos 
foi habilitada na Rota 8 no trecho entre 
Minas e a cidade de José Pedro Varela na 
progressiva do km 277. Em relação ao corredor 
Montevidéu – Rivera, os representantes do 
governo uruguaio recordaram que o tramo 
de Montevidéu – Durazno já está habilitado 
para eixos triplos com doze pneus para  
25,5 t. Complementarmente, informaram que 
no tramo Durazno – Tacuarembó estão sendo 
executas obras de reabilitação de sete pontes 
cuja finalização está prevista para meados 
de 2018. E, por fim, o governo uruguaio 
autorizou o transito por dois corredores, que 
compreende as localidades de Minas e Jose 
Pedro Varela, pela rodovia nacional n0 8, 
altura do km 256. 
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Brasil / Chile
Para se chegar ao Chile as empresas transportadoras necessariamente 
deverão ter o transito autorizado pelo pais de passagem. A rota que 
detém quase a totalidade de transporte que ingressa pela Argentina, 
passando por Mendoza, Villa Las Cuevas, até ponto de fronteira Cristo 
Retentor (Argentina) e Los Libertadores (Chile), Los Andes (Chile), a 
3.200m de altitude. Essa rota tem alguns inconvenientes, tais como o 
fechamento devido ao inverno rigoroso. É também muito utilizada por 
veículos de passeios, gerando filas, principalmente férias escolares, 
festividades natalinas e pátrias.

Ainda, pouco utilizada pelas empresas brasileiras, é o paso Jamba, que se 
encontra situado a noroeste da província de Jujuy/Argentina. O mesmo 
se comunica com o Chile, na localidade de San Pedro de Atacama, a 
uma altitude de 4.200 m. conhecido como Corredor bioceânico Atlântico 
– Pacífico. 

O comércio entre Brasil e Chile se mantém centrado ainda em frutas e 
pescados. Há expectativa por grande demanda de utilização dos portos 
chilenos para os produtos brasileiros destinados a terceiros países.

Uma pausa para falar 
um pouco de corredores 
bioceânicos.
Em 2013, numa iniciativa capitaneada pelo Sindicato das Empresas de 
Transporte e Logística de Mato Grosso do Sul – SETLOG, que reuniu 
diversos segmentos econômicos, foi realizada a caravana com a 
proposta de conhecer e levantar os principais obstáculos para se chegar 
aos portos chilenos. A rota traçada era pela Bolívia, saindo no norte 
do Chile (Arica e Iquique). Além dos problemas de infraestrutura que 
persistem naquele país, falta de autorização de transito e combustível 
também são agravantes para viabilizar esse corredor, conforme já 
citado. 

Depois, em 2016, também numa iniciativa do SETLOG, a NTC participou 
de uma incursão para chegar aos portos do Pacífico. Desta vez, foi por 
Porto Murtinho (MS), Carmelo Peralta, Loma Plata, Mariscal Estigarribia, 
Pozo Hondo (Paraguai)– região denominada de Chaco paraguaio, 
entrando por Tartagal, San Salvador de Jujuy, Paso de Jama (Argentina). 
O retorno Jujuy – Formosa, entrando por Puerto Falcao (Argentina) – 
Clorinda, Assunção, Pedro Juan Caballero (Paraguai) – Ponta Porã (MS). 
Na volta em território argentino, a rodovia está em boas condições.

A saída pelo Paraguai depende da infraestrutura a ser construída, 



desde a ponte sobre o Rio Paraguai, em 
Porto Murtinho, até a pavimentação da 
rodovia que ligará a Tartagal (Argentina). 
Segundo informações, são cerca de 600 km 
para o cruzamento com a cidade limítrofe da 
Argentina. Atualmente, o Chaco paraguaio é 
cortado por estradas de terra sem nenhuma 
melhoria do tipo cascalho ou outro elemento. 
Como a região é de muita argila e areia, foi 
uma aventura cruzar por esses caminhos.

A rota pelo território paraguaio poderá ser 
muito boa, por ser todo plano. Poderá ser um 
projeto de referência rodoviária e de comercio 
exterior para a região. Também poderá 
contar com estruturas para consolidação de 
carga, permitindo que o veículo transite, por 
exemplo, lacrado desde o seu ingresso no 
corredor, sendo desembaraçado em portos 
chilenos. Tudo depende da capacidade 
de investimento dos países envolvidos e, 
principalmente, da Republica do Paraguai. 
O tempo é uma questão-chave para este 
projeto.
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Conclusão
Os temas que abordamos não são exaustivos. 
Contamos com uma infinidade de situações 
que no dia-a-dia acabam criando obstáculos 
na operação. O importante foi construir um 
canal de comunicação com os organismos 
nacionais competentes de aplicação do ATIT. 
Ao longo do tempo, participamos de todas as 
reuniões bi e multilaterais com o objetivo de 
apresentar nossas propostas para agilizar a 
operação.

Em cada país, existem discussões internas para 
atribuir ao TRIC regras que não são comuns 
entre os países signatários. Ao conceder 
qualquer	 benefício	 à	 empresa	 nacional	
habilitada ao transporte internacional, o 
país deverá estender esse benefício para as 
demais empresas estrangeiras. Isso é muito 
importante porque evita dumping no setor, 
e é a forma de promover uma concorrência 
equilibrada entre os atores. As empresas 
habilitadas ao transporte internacional 
carregam em si a oportunidade de promover 
a integração entre os países. Os países 
devem possibilitar que a operação de TRIC 
não seja majorada pela falta de uma política 
comum entre seus parceiros, mas devem 
propiciar internamente condições para que o 
veículo não fique dias parado nos pontos de 
fronteira. Para se ter uma noção desses fatos, 
um veículo carregado saindo de São Paulo, 
com destino a Buenos Aires, que são 2.500km 
entre sua ida e volta, leva cerca de 13 dias. 
Consegue realizar uma viagem e meia por 
mês, ou seja, em torno de 8.000 km rodados. 
Isto ocorre por conta da estrutura criada 
ao longo dos anos nos pontos de fronteira. 
Enquanto isso, outros paises conseguiram 
resolver seus gargalos utilizando sistemas 
como o TIR (Transportes Internationaux 
Routiers), que possibilita que o veículo não 
pare em ponto de fronteira.

O sistema TIR se tornou um dos acordos 
internacionais de transporte mais eficientes 

do mundo e é também a base para outros sistemas de transporte 
regionais existentes em outros continentes. Atualmente, conta com 
cerca de 70 partes contratantes, incluindo a União Europeia, Turquia, 
Estados Unidos, Canadá, China, Rússia, Chile e Uruguai. A Argentina 
está em vias de aderir a Convenção TIR.

Trata-se de um sistema de trânsito aduaneiro internacional que tem 
como objetivo, dentre outros, reduzir as dificuldades enfrentadas 
pelos transportadores desde o início da operação até o destino e, 
principalmente,	de	oferecer	às	autoridades	aduaneiras	um	sistema	de	
controle internacional. Existe uma Junta Executiva TIR com caráter de 
órgão intergovernamental que assegura que cada ator do procedimento 
TIR aplique corretamente as disposições do convênio, incluindo a 
obrigação do pagamento dos impostos suspensos.

Por	 tudo	 isso,	 a	 NTC	 tem	 envidado	 esforços	 junto	 às	 autoridades	
brasileiras para adoção das medidas administrativas pertinentes, a fim 
de	que	a	República	Federativa	do	Brasil	venha	aderir	à	Convenção	TIR,	
no âmbito da Organização das Nações Unidas – ONU, e que seja esta 
uma nova instancia para atingir a agilização fronteiriça, a eficiência 
do comercio exterior e o transporte na região, e também uma nova 
alternativa	 à	 problemática	das	garantias	 de	mercadorias	 em	 trânsito	
aduaneiro.

Ainda temos pelo lado brasileiro os programas que foram transformados 
em normas aduaneiras, como OEA – Operador Econômico Autorizado 
que poderá ser novo paradigma para o TRIC. Caminha a passos largos 
o reconhecimento do OEA brasileiro entre os países que contam com 
programa similar. 

Num pacote editado pela SRFB – Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, foi instituído o CTE – Conhecimento de Transporte Eletrônico, 
inicialmente coexistindo com o CRT papel, já que para extingui-lo é 
necessária a alteração do Anexo de Assuntos Aduaneiros 1, do ATIT. 
Também veio a adoção do lacre eletrônico que ainda está sendo objeto 
de consulta pública, mas que, como ocorreu no Uruguai, Paraguai e 
Argentina, já funciona e logo será obrigatório para o TRIC.

Como dissemos, há muito por fazer. Mas a base que dá sustentação a 
esse número crescente de empresas e veículos para efetuar transporte 
rodoviário internacional terrestre é o ATIT, que dentre seus diversos 
dispositivos dá tratamento isonômico entre todos os participantes, está 
em vigência desde 1990 que ainda não foi cumprido em sua totalidade 
pelos países signatários.



ECONOMIA

TRIC EM NÚMEROS

Data	de	Atualização:	28/7/2017	às	18:05:06

Origem Empresas Habilitadas Frota

BRASILEIRAS 697 52.305

ESTRANGEIRAS 1.264 50.014

País Destino
Empresas Brasileiras 

Habilitadas
Frota

ARGENTINA 468 37.181

BOLÍVIA 126 9.870

CHILE 297 26.100

PARAGUAI 253 23.138

PERU 61 3.038

URUGUAI 292 24.823

VENEZUELA 10 1.624

Obs.: Uma mesma empresa e um mesmo veículo podem ser habilitados 
para mais de um país.

País de Origem
Empresas Brasileiras 

Habilitadas
Frota

ARGENTINA 500 17.867

BOLÍVIA 171 6.017

CHILE 223 6.078

PARAGUAI 174 14.629

PERU 20 1.487

URUGUAI 174 3.912

VENEZUELA 2 24

Para obter a informação: Site ANTT – TRIC em números

GENERALIDADES DO TRANSPORTE Sugestão

Tipo de Cobrança Forma de Cobrança Reais Dólar

Estadia de veículos por 
tipo de veículo

Conjunto 
(Cavalo+Semirreboque) 
- hora

R$ 80,16 $6,145.17

Taxa de Declaração de 
Trânsito Aduaneiro - DTA

percentual sobre o custo 
peso 20%

Taxa para cargas 
Alimentícias (ANVISA)

percentual sobre o custo 
peso 11%

Taxa Restrição ao Trânsito 
- TRT

percentual sobre o custo 
peso 15%

1. Os valores monetários acima não contemplam: os impostos incidentes, 
pedágio e demais despesas de viagem e lucro. 

2. Despesas com o recinto alfandegário é de responsabilidade do embarcador, 
portanto não foram incluidas nesta tabela. 

Sônia Rotondo é formada em 
Direito com extensão curricular em 
Logística e Transporte Internacional 
Rodoviário de Cargas. Atualmente 
exerce o cargo de Diretora Executiva 
de Transporte Internacional e 
Multimodal da NTC&Logística.
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Por Alex Agostini
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Panorama ANUÁRIO 2017-2018

Cenário 
Econômico 
prospectivo
A despeito do ambiente político muito turvo 
em Brasília, a economia brasileira consegue 
dar sinais de recuperação, mesmo que a duras 
penas. A inflação segue cadente de forma 
vigorosa, inclusive com deflação em alguns 
meses e, com isso, reforça a expectativa de 
queda da taxa de juros básica para níveis 
mais civilizados.

Com relação ao PIB, as turbulências políticas 
ocorridas no Planalto Central afetaram 
negativamente as estimativas da Austin 
Rating para o desempenho do PIB de 2017, que 
passou de 0,7% para 0,5%, e para 2018 recuou 
de 2,2% para 2,0%.

Pelo lado da atividade econômica, quem tem 
salvado o Brasil de um novo vexame em 2017 
é o setor do agronegócio, que cresceu 15,2% 
no primeiro trimestre, e o comércio exterior. 
O saldo comercial tem anotado recordes e 
já acumula US$ 42,5 bilhões no período de 
janeiro a julho de 2017, alta de 50,6% sobre 
mesmo período de 2016, e reativou alguns 
setores que estavam em compasso de espera, 
como, por exemplo, automotivo. Tais números 
deixa evidente que a crise econômica é 
estritamente por fatores domésticos.

Alguns países que estavam em crises piores 
que a do Brasil em anos anteriores, como a 
Grécia, Ucrânia e Rússia, já estão há algum 
tempo em trajetória de expansão econômica 
após superar boa parte de seus problemas 
políticos. A Grécia, especificamente, 
passou pelo árduo processo de medidas 
de austeridade fiscal com a aprovação 
da reforma da previdência e elevação de 

impostos, evitando um maior desastre 
social e econômico. Ou seja, o Brasil precisa 
seguir esse caminho de ajustes ou os atuais 
13,5 milhões de desempregados poderão se 
multiplicar.

Em tempo, vale lembrar que outro ponto 
de dúvida que pairava sobre a recuperação 
econômica brasileira em 2017 era o contexto 
externo,	 com	 destaque	 à	 gestão	 de	 Donald	
Trump, que até pouco tempo antes de sua 
eleição se configurava como um governo de 
ruptura com as políticas empreendidas por 
Barack Obama. Porém, até o momento, Trump 
não	se	revelou	tão	nocivo	à	economia	global	
como se esperava.

É certo que a recuperação econômica 
brasileira depende muito dos investimentos 
privados tanto domésticos quanto 
internacionais), visto que o consumo das 
famílias segue fragilizado e o dispêndio 
do governo está comprometido pelo ajuste 
fiscal. Para tanto, é essencial que a confiança 
dos agentes econômicos, que estava em 
processo de recuperação, seja restabelecida 
o mais brevemente possível e, uma vez mais, 
reativar o ciclo virtuoso da economia.

Reitero que o Brasil não tem apenas desafios 
para esta década (2011-2020), mas sim para os 
próximos 30 anos, e destaco ser emergencial 
retomar o reequilíbrio das contas fiscais, 
tendo em vista a necessidade de realizar 
investimentos em áreas estratégicas 
como, por exemplo, infraestrutura logística 
para amparar o crescimento sustentado 
de longo prazo com melhoria efetiva da 
competitividade e produtividade, bem como 
realizar as importantes reformas estruturais: 
tributária, trabalhista, previdenciária 
e política. Não apenas para resgatar a 
credibilidade das instituições nacionais, mas 
principalmente a dignidade do Brasil perante 
ao mundo.



Cenário  
Econômico atual 
– América Latina
A economia na América Latina voltou a 
crescer no início de 2017 após quase dois 
anos em fraca atividade, principalmente pelos 
problemas político enfrentados na Argentina, 
Brasil e Colômbia. Por enquanto, a região 
deverá crescer algo ao redor de 1,4% em 2017 
e 2,3% em 2018, segundo estimativas do FMI 
publicadas em julho (2017).

A inflexão para cima na curva do PIB ocorre 
devido	 à	 melhora	 da	 atividade	 no	 primeiro	
trimestre em duas das principais economias 
da região: Argentina e Brasil. Na Argentina, a 
demanda doméstica sustentou a recuperação; 
já no Brasil, o salvador foi o setor do 
agronegócio. Em comum, ambas as economias 
sofrem com crescimento ainda moderado 
em virtude de um ajuste difícil e emperrado 
quanto	às	reformas	econômicas,	com	reflexos	
negativos no mercado de trabalho, que segue 
com taxas de desemprego elevadas.

Mas, apesar da reversão observada na 
Argentina e no Brasil, o desempenho 
econômico em alguns países ainda preocupa. 
No Chile, por exemplo, uma greve superior a 
40 dias na principal mina de cobre afetou o 
desempenho econômico no primeiro trimestre. 
Já no Peru, o problema deveu-se a eventos da 
natureza, com inundações e deslizamentos 
que paralisaram a atividade no país.

Apesar de alguns episódios no campo político 
na Argentina, Brasil e Colômbia afetarem o 
crescimento econômico na América Latina, o 
bom desempenho das economias do Equador, 
Uruguai e México podem fazer a diferença, 
ainda que a renegociação do NAFTA interfira 
no desempenho da economia mexicana.

Cenário Econômico atual – 
BRIC
Quanto ao BRIC, o crescimento segue vigoroso em virtude da contínua 
expansão de Índia e China, visto que Brasil e Rússia estão saindo 
de recessão apurada no biênio 2015-2016. Críticos apontam para a 
desaceleração	 da	 China	 como	 um	 risco	 à	 economia	 global,	 porém,	
entendo que a economia chinesa passa pelo processo conhecido como 
“soft landing” ou “pouso suave”, que significa uma desaceleração 
branda ao longo do tempo.

O processo de “soft landing” decorre de alguns fatores que até o 
início da década de 2000 não fazia parte do sistema econômico chinês, 
como, por exemplo, entrada da China na OMC (Organização Mundial do 
Comércio), que obriga o país a seguir regras de mercado, maior presença 
de instituições estrangeiras elevando os instrumentos de controle de 
risco, crescimento do mercado de trabalho com mais emprego e maior 
renda, entre outros fatores que exigiram ajustes de austeridade nas 
políticas monetária, creditícia, cambial e fiscal.

Por fim, os principais indicadores macroeconômicos dos países que 
compõem a América Latina e o BRIC revelam que o Brasil tem sido a 
âncora quando o assunto é expansão econômica. Por exemplo, quando 
excluímos a taxa do PIB do Brasil da média de crescimento da AL e 
do BRIC, há elevação de ao menos 1,0 ponto percentual no ritmo de 
crescimento nessas economias.

Taxa de Crescimento Real do PIB
(Média 2017-2022)

Fonte e Projeções: FMI Elaboração: Austin
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Indicadores Brasil América Latina (1) BRIC Mundo (2)

População residente em milhares de pessoas 206.1 606.2 3,041.6 7,294.5

População residente em Participação no total Global 2.8% 8.3% 41.7% -

Taxa de Desemprego em % da PEA (3) 11.3% 7.2% 6.7% 8.2%

PIB Total em US$ bilhões 1,798.6 4,939.4 16,554.0 75,278.0

PIB Total - Participação no total Global 2.4% 6.6% 22.0% -

PIB per capita em US$ 8,726.9 8,147.6 5,442.5 10,319.8

Taxa de Crescimento Real do PIB (Média 2000-2010) 3.8% 3.6% 6.7% 4.0%

Taxa de Crescimento Real do PIB (Média 2011-2016) 0.3% 3.4% 4.0% 3.5%

Taxa de Crescimento Real do PIB (Média 2017-2022) (4) 1.6% 2.9% 4.2% 3.7%

Taxa de Investimento em % do PIB 16.4% 21.9% 29.4% 25.2%

Taxa de Poupança Interna Bruta em % do PIB 16.1% 19.4% 30.0% 26.0%

Taxa de Juros Básica em % ao ano 13.8% 8.2% 8.6% 5.6%

Taxa de Inflação ao Consumidor em % no ano 6.3% 19.0% 4.7% 3.6%

Exportações em US$ bilhões 185.2 939.4 3,081.3 15,533.8

Importações em US$ bilhões 137.6 961.2 2,426.6 15,628.2

Corrente de Comércio Exterior em US$ bilhões 322.8 1,900.6 5,507.9 31,162.0

Corrente de Comércio Exterior em Partic. no total Global 1.0% 6.1% 17.7% -

Saldo em Transações Correntes em US$ bilhões -23.5 -103.5 174.2 285.8

Saldo em Transações Correntes em % do PIB -1.3% -2.6% 0.3% 0.4%

Dívida Bruta do Governo Geral em % do PIB 65.5% 40.3% 49.6% 56.0%

Obs: Base dos dados: Dez/2016 Elaboração: Austin

(1) Os Países da América Latina são: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Não há dados para Cuba.

(2) Mediana das taxas de variação

(3) PEA = População Economicamente Ativa

(4) Estimativas do FMI - Fundo Monetário Internacional



Atividade Econômica segue 
em letargia...
A economia brasileira deverá registrar crescimento ao redor de 0,5% em 2017 
e de 2,0% em 2018. Ainda que sejam taxas de crescimento modestas, já é um 
importante sinal de que o pior já foi superado. Nesse sentido, vale lembrar 
que a economia nacional retrocedeu 7,2% no acumulado do biênio 2015-2016, 
sendo o pior desempenho desde a década de 1930.

O setor do agronegócio tem sido o destaque positivo da atividade econômica 
do Brasil em 2017, após amargar resultado negativo de 6,6% em 2016. O setor 
automotivo também reagiu positivamente nos últimos meses em virtude 
da retomada das exportações para países da América Latina que estão em 
crescimento econômico, como, por exemplo, Argentina e México.

A despeito do ambiente político ainda muito turbulento e que afeta 
negativamente as expectativas futuras dos agentes econômicos, a economia 
brasileira já ensaia sair da letargia que lhe atinge desde 2014.

PIB TOTAL
(Taxa de crescimento real no ano)

Fonte: IBGE / Elaboração e Projeção (*): Austin

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*) (*)

2018
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TAXA DE CRESCIMENTO DOS COMPONENTES DO PIB 
PELA ÓTICA DA OFERTA/PRODUÇÃO

Fonte: IBGE / Elaboração: Austin

-3,8% -3,6%
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PIB Total Agropecuária Indústria Serviços

Por dentro do PIB do ponto de 
vista da oferta
A análise do desempenho do PIB do ponto de vista da oferta (produção) reforça 
o cenário de melhora da atividade econômica nacional. No entanto, ainda 
está muito focada na produção agrícola. Espera-se que os setores da indústria 
e de serviços sejam reativados com as medidas de estímulo econômico, 
como, por exemplo, liberação dos recursos do FGTS inativo e queda da taxa 
de juros básica. Por outro lado, a elevação das alíquotas de PIS/Cofins sobre 
os	 combustíveis	 é	 um	 contraponto	 negativo	 nesse	momento	 de	 preparo	 à	
recuperação econômica. 



Por dentro do PIB do ponto de 
vista do consumo
Analisando a formação do PIB do ponto de vista da demanda, o consumo das 
famílias, que representa pouco mais de dois terços do PIB, ainda está em 
terreno negativo, porém, com indicador mais brando do que os registrados 
em 2015 e 2016.

Os destaques positivos ficam a cargo das exportações e das importações. 
Pelo lado das exportações, o Brasil tem aproveitado o bom momento de 
recuperação das economias desenvolvidas, bem como de algumas economias 
latino-americanas. A China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, está 
em processo de desaceleração do seu ritmo de crescimento, mas ainda não 
afetou as relações comerciais. A reação das importações, apesar de negativa 
para a formação do PIB, é positiva por decorrer da reativação de outros 
setores da economia. Ou seja, a recuperação doméstica da atividade tem 
surtido efeito além das fronteiras e em áreas que o Brasil não é competitivo, 
como, por exemplo, componentes eletrônicos.

A análise da trajetória do PIB total pela média móvel de quatro trimestres 
reforça que o Brasil está perto de anotar taxas positivas ainda que de forma 
moderada pois, a perda de potencial de crescimento dos fatores de produção 
foi significativa nos últimos anos.

TAXA DE CRESCIMENTO DOS COMPONENTES DO PIB 
PELA ÓTICA DA DEMANDA/CONSUMO

Fonte: IBGE / Elaboração: Austin
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PIB TOTAL
(Var.% em 12 meses)

Fonte: IBGE / Elaboração: Austin
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PIB Consumo das Famílias
(Var.% em 12 meses)

Fonte: IBGE / Elaboração: Austin
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Consumo das famílias: sem 
emprego, a roda da economia 
parou de girar.
O modelo de crescimento econômico brasileiro apoiado no consumo das 
famílias, que representa mais de dois terços da composição do PIB, revelou-
se falido. O atual quadro desalentador do mercado de trabalho, com 
aproximadamente 14 milhões de desempregados e queda de quase 25% na 
renda real nos últimos quatro anos, foi determinante para a paralisia da 
atividade econômica.



Em tempo, vale destacar que a participação do consumo das famílias, mesmo 
diante da grave crise econômica, atingiu 62,9% no 10 semestre de 2017. Em 
2016, o indicador havia anotado seu maior nível (64,0%) desde 2001 (64,1%). 
Mas, tal expansão foi apoiada pelo aumento do endividamento das famílias 
que, segundo o Banco Central do Brasil, atingiu seus maiores níveis em 2015 
com média de 45,9%, e está em processo de redução desde 2016 com média de 
43,3% e em 2017 com média de 41,9%.

Inflação: o mal que persiste.
A atual gestão do Banco Central do Brasil, comandada pelo economista Ilan 
Goldfajn, de forma responsável, conseguiu êxito na condução da política 
monetária ao reduzir tanto o nível da taxa de inflação para níveis civilizados 
(3,2% estimado para 2017) como também a taxa de juros básica (Selic) para um 
dígito. Além de restabelecer a confiança dos agentes econômicos e reduzir 
o custo do capital, a conquista da taxa de inflação mais baixa exerce menor 
pressão para os anos seguintes e, com isso, permite a redução estrutural da 
taxa de juros básica ao longo do tempo e sua manutenção em nível baixo.

TAXA DE CRESCIMENTO DOS COMPONENTES DO PIB 
PELA ÓTICA DA DEMANDA/CONSUMO

Fonte: IBGE / Elaboração: Austin
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Evolução anual do IPCA

Fonte: IBGE  /  (*) Elaboração e Projeção: Austin
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A redução da inércia inflacionária ainda é muito presente nos preços dos 
serviços em virtude da elevação dos custos de mão de obra, bem como dos 
insumos e produtos, como o aumento dos preços dos combustíveis e pedágios 
ao longo dos últimos anos.

Taxa de juros: ação 
responsável do BC permitiu 
queda dos juros.
A forte queda da taxa de inflação, refletindo a grave crise econômica que o 
Brasil ainda vive, permitiu que a taxa de juros fosse reduzida para um dígito. 
Ainda estamos longe de termos uma taxa de juros no mesmo nível que a dos 
países civilizados (ao redor de 2,5% ao ano), porém, para o padrão brasileiro, 
o nível está baixo e, principalmente, com perspectivas concretas de continuar 
sendo reduzida até o nível de 7% em 2018.

IPCA Total versus IPCA Serviços
(Var.% no ano)

Fonte: IBGE e BACEN  /  Elaboração: Austin (*) Var.% acumulada em 12 meses até Jun/17

2015 2016 2017

IPCA - Total IPCA - Serviços Meta BACEN
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Política nacional e mudanças no  
front externo impactam a taxa de câmbio.
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Taxa de Juros Básica - SELIC
(Var.% ao ano)

Fonte: BACEN  /  Elaboração: Austin 
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A moeda nacional passou por períodos de forte 
volatilidade e desvalorização entre o período 
do impeachment da ex-presidente Dilma 
Rousseff e o processo de arquivamento da 
denúncia de corrupção pelo presidente Michel 

Temer. Parte do movimento “montanha russa” observada na taxa de 
câmbio também decorreu pelas incertezas acerca da política dos Estados 
Unidos com Trump na Casa Branca, bem como os ajustes da política 
monetária. A taxa de juros básica nos EUA foi elevada de forma gradual 
e, com isso, o efeito sobre a cotação da moeda nacional foi moderado.
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As reservas internacionais do Brasil 
continuam em um nível que permite 
amenizar os impactos negativos advindo 
do cenário externo sobre a taxa de câmbio, 
além de dar o suporte necessário para o 
financiamento externo. Em 2016, as reservas 
do Brasil fecharam o ano com valor de US$ 
372,2 bilhões, elevando um pouco seu nível 

Balança comercial:  
a reativação do mercado externo.
O Brasil deve bater novo recorde histórico do saldo da balança comercial em 2017 ao atingir a cifra 
de US$ 55,8 bilhões. O saldo recorde é resultado do vigor das exportações devido a recuperação de 
economias importantes na América Latina, como Argentina e México, bem como pelo crescimento 
ainda moderado das importações em virtude da atividade econômica doméstica fraca. 

Reservas Internacionais em US$ bilhões
(Média na década)

Fonte: BACEN  /  Elaboração: Austin   (*) Estimativa

1950
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Fonte: MDIC  /  Elaboração: Austin (*) Projeção Austin

em relação a 2015, que foi de US$ 368,7 
bilhões. Para 2017 e 2018, a perspectiva é que 
as reservas se elevem moderadamente para 
US$ 380 bilhões a US$ 390 bilhões em virtude 
da entrada de recursos externos tanto pelo 
aumento das exportações como pelo processo 
de concessões e privatizações.



As exportações deverão representar 58,3% da corrente de comércio 
em 2017, sendo seu maior nível desde 2006 (60,1%). O mesmo será 
observado com as importações que deverão anotar participação de 
41,7% , o menor desde 2006 (39,9%). Esse resultado é importante para 
melhorar a solvência do país em moeda estrangeira e, por conseguinte, 
a percepção dos investidores estrangeiros.

A corrente de comércio exterior, que é a soma das exportações e 
importações e revela a força da competitividade externa do Brasil, 
deverá se recuperar em 2017, mas ainda ficará longe do nível recorde 
registrado em 2013. A recuperação do comércio exterior brasileiro 
de forma consistente depende da realização de acordos comerciais 
bilaterais e multilaterais; porém, o Brasil ainda derrapa nessa questão 
relevante.

BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
(Valor em US$ bilhões)
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Fonte: MDIC  /  Elaboração: Austin (*) Projeção Austin
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Fonte: MDIC  /  Elaboração: Austin (*) Projeção Austin

Anuário NTC&Logística 2017 - 2018      157



ECONOMIA

Balança Comercial Brasileira
(Valores em US$ bilhões)
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Fonte: MDIC  /  Elaboração: Austin (*) Projeção Austin

A realidade nada branda do 
mercado de trabalho.
A taxa de desemprego calculada pelo IBGE/PNAD Contínua (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua) segue em nível elevado em 2017 e atingiu 
13% da População Economicamente Ativa (PEA) representando um contingente 
desempregado de 13,5 milhões de pessoas. Já o rendimento médio real ficou 
em R$ 2.104 em junho contra R$ 2.125 em maio, queda de 1,0% no período.

Taxa de Desemprego - IBGE
(Em % da PEA)

7.2% 7.7% 8.0% 7.8% 7.6% 7.4% 7.3% 7.1% 6.9% 6.7% 6.5% 6.2%

6.4% 6.8% 7.2% 7.1% 7.0% 6.8% 6.9% 6.9% 6.8% 6.6% 6.5% 6.5%

6.8% 7.4% 7.9% 8.0% 8.1% 8.3% 8.6% 8.7% 8.9% 9.0% 9.0% 9.0%

9.5% 10.2% 10.9% 11.2% 11.2% 11.3%

12.6% 13.2% 13.7% 13.6% 13.3% 13.0%

11.6% 11.8% 11.8% 11.8% 11.9% 12.0%

2017  *2013 2014 2015

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2016

Fonte: IBGE  /  Elaboração: Austin (*) Dados até Jun/17



Em 2017, a taxa média de desemprego deverá encerrar o ano em 13%, 
se elevando em 1,7 ponto percentual ao resultado registrado em 2016 
(11,3%).

O setor industrial, com destaque ao setor da construção, continua 
reduzindo seu estoque de empregados em virtude tanto da baixa 
demanda no setor como pelos elevados níveis de estoques.

A taxa de desemprego 
concentra sua alta no 
primeiro semestre.
A análise da taxa de desemprego por meio de sua média anual revela 
que há concentração considerável no primeiro semestre do ano. Esse 
resultado é decorrente tanto do processo de demissão dos empregos 
temporários de final de ano como pela maior concentração de produção 
do setor industrial no segundo semestre para atender as demandas de 
final de ano.

Em termos trimestrais, temos que o último trimestre do ano é o período 
em que a taxa de desemprego cai fortemente e fica ao menos 0,7 ponto 
percentual abaixo da média. Ou seja, se a taxa média no ano for de 
13,0% em 2017, então no último trimestre do ano a taxa deve cair para 
algo ao redor de 12,3%. Essa menor taxa decorre, invariavelmente, pelo 
período de contratações temporárias no setor de serviços (ex: lojas 
de departamentos, shoppings, hotéis, etc.) por conta do aumento da 
demanda	no	final	do	ano	devido	às	festividades	e	férias	de	verão.

Taxa de Desemprego - IBGE
(Média Anual - em % da PEA)

Fonte: IBGE  /  Elaboração: Austin (*) Projeção: Austin

2017(*)20162015201420132012

7.3% 7.2% 6.8%
8.3%

11.3%
13.0%
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Sazonalidade da Taxa de Desemprego
(Em % da PEA)

Fonte: Dados primários IBGE-PNAD  /  Cálculo e  Elaboração: Austin

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Média mensal

Set Out Nov Dez

Mercado de crédito retoma 
seu curso
A crise econômica afetou significativamente o mercado de crédito 
nacional em virtude do aumento da inadimplência e do endividamento 
das famílias, que limitou novas demandas por crédito. Porém, os dados 
do segundo trimestre de 2017 revelaram que o mercado de crédito está 
retomando seu curso de expansão, ainda que de forma gradativa. A 
expectativa é que o saldo total fique em R$ 3,09 trilhões em 2017, um 
pouco menor que o observado em 2016: R$ 3,10 trilhões.

Parte desse movimento de retomada da expansão da expansão do 
crédito se deve tanto pela redução das taxas de juros quanto pela 
implementação por parte do BACEN de medidas importantes de inclusão 
financeira e desburocratização (a chamada Agenda+), além da maior 
presença de novas alternativas de canais de crédito como as Fintechs e 
as cooperativas de crédito e, por fim, pela menor volatilidade no cenário 
político do Brasil.

Mesmo diante desse cenário adverso, nos últimos 14 anos (2003-2017) 
a taxa de crescimento de crédito no SFN (Sistema Financeiro Nacional) 
foi de 657%, resultando numa média anual de 15,6%, praticamente 
multiplicando por seis vezes e meia seu volume. Já a relação crédito/
PIB, por sua vez, deverá encerrar 2017 ao redor de 49,4%, muito abaixo 
da média observada em países emergentes que é de 100%.



Menos volatilidade se 
reverte em mais confiança.
Os indicadores de confiança do Consumidor e da Indústria, calculados 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), apesar de ainda se posicionarem 
no terreno do pessimismo com índices abaixo de 100 pontos, seguem 
em processo de reação consistente desde meados de 2016. Parte dessa 
melhora	 se	 deve	 tanto	 ao	 cenário	 externo	 mais	 favorável	 quanto	 à	
menor tensão no ambiente político nacional.

Total de Crédito no SFN

Fonte: BACEN  /  Elaboração e Projeção (*): Austin

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*) (*)

2018

765
944

1,234

R$ bilhões

% do PIB

1,713
2,034

2,368
2,711

3,017
3,219 3,102 3,096 3,251

51.9%
49.4%49.6%

53.7%52.2%
50.9%

49.2%
46.5%

44.1%42.6%
39.7%

34.7%

31.0% 1,421

Índices de Confiança na Economia

Fonte: FGV  /  Elaboração: Austin  -  (*) Dado até Jul/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *

Consumidor
Indústria

99.4
102.0

113.3

103.9

121.8

106.5

114.5

93.3

106.4106.4

100

Otimismo

Pessimismo

119.0118.2

90.1

72.4
77.8

74.4

82.482.2

90.2
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A triste realidade das 
contas públicas...
As contas públicas do Brasil seguem com deficiência crônica em 
sua gestão e com resultados deficitários elevados. Em 2016, o déficit 
primário (receita menos despesas) apurado foi de R$ 155,8 bilhões. Para 
2017, o governo trabalhava com meta de déficit primário de R$ 139,5 
bilhões, porém deverá encerrar o ano com déficit de R$ 155 bilhões. 
Esse resultado negativo das contas públicas decorre da frustração de 
receitas com repatriação de recursos do exterior, com concessões e 
privatizações que não ocorreram, da queda da arrecadação de impostos 
e, principalmente, pela manutenção dos privilégios para classes 
selecionadas, como o funcionalismo público.

Mercado acionário recupera 
o tempo perdido.
O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, encerrou 
o primeiro semestre de 2017 com alta de 4,4% aos 62.900 pontos.  
A expectativa é que o Ibovespa encerre o ano acima dos 68 mil pontos.

O desempenho da bolsa se justifica tanto pela boa safra de resultados 
do primeiro trimestre das empresas de capital aberto com ações, 
bem como pela perspectiva concreta de recuperação da atividade 
econômica do Brasil, com destaque para a queda da taxa de juros 
básica que transfere investidores da renda fixa para a renda variável 
e, ainda, a diminuição da incidência de conflitos políticos no ambiente 
macroeconômico.

Resultado Primário e Relação Dívida Líquida/PIB

51.2%
46.2%

35.6%

32.6%30.6%

35.3%
36.4%

39.1%
42.1%

38.5%

45.5%

88.1
103.6

64.8
101.7

128.7
105.0 91.3

-32.5

-111.2

-155.8 -155.0 -140.0

54.5%

Resultado Primário - R$ bilhões

Dívida/PIB - % PIB

Fonte: BACEN  /  Elaboração e Projeção (*): Austin

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*) (*)

2018



Produção física industrial sai 
do vermelho, mas recuperação 
é modesta.

Segundo dados do IBGE, a produção física industrial brasileira encerrou o 
primeiro semestre de 2017 com expansão de 0,5%. O resultado traz alívio ao 
setor fabril após amargar forte retração em 2015 (-8,2%) e em 2016 (-6,4%).

O resultado positivo se deve principalmente pela recuperação dos setores 
de produtos eletrônicos e informativa, setor de fumo e o setor automotivo, 
esse último também estimulado pelo setor externo visto que a demanda 
doméstica segue contraída.

Índice Bovespa
(Em pontos)

11,268
22,236

26,196
33,455

44,473

53,886

37,550

68,588

56,754
60,952

51,50750,007
43,350

60,227
68,50069,304

Fonte: Bovespa  /  Elaboração e Projeção (*): Austin

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*) (*)

2018

Índice Bovespa
(Var.% no ano)

-17.0%
-41.2%

-18.1% -15.5%
-2.9%

-13.3%

13.7%
38.9%

7.4%

82.7%

43.7%
32.9%27.7%

17.8%

97.3%

Fonte: Bovespa  /  Elaboração e Projeção (*): Austin

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*)
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Produção Física Industrial
- Por Categorias de Uso - 

(Var.% no ano)
2016
2017 *

-6,4%

0,5%
2,9%

10,0%

5,3%

-10,5%
-6,4%

-0,1%

-14,,4%

-5,0% -4,2%-3,3%

(*) Acumulado Jan-Jun/17 | Fonte: IBGE - Elaboração: Austin

Indústria Geral Bens de Capital Bens 
Intermediários

Bens de 
Consumo 
Duráveis

Bens de 
Consumo 

Semiduráveis

Bens de 
Consumo 

Não duráveis

PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL BRASILEIRA

SETORES MAIS DINÂMICOS EM 2017 *

Taxa de crescimento no ano

POR SUBSETORES DE ATIVIDADE 2017	* 2016 2015

Indústria Geral 0.5% -6.4% -8.2%
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 18.6% -13.9% -28.4%

Fabricação de produtos do fumo 15.6% -21.7% -8.1%

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 11.7% -12.0% -20.5%

Indústrias Extrativas 6.0% -9.5% 9.3%

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 6.0% -7.4% -5.5%

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 5.2% -5.8% -10.7%

Fabricação de produtos têxteis 5.2% -4.7% -10.5%

Fabricação de produtos diversos 4.0% -8.6% 2.9%

Metalurgia 3.6% -6.4% -7.1%

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 
viagem e calçados 2.6% -1.3% -4.5%

Fabricação de máquinas e equipamentos 2.4% -11.6% -11.5%

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 2.2% 2.5% -0.4%

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 1.7% -6.9% -6.7%



SETORES MENOS DINÂMICOS EM 2017 *

Taxa de crescimento no ano

POR SUBSETORES DE ATIVIDADE 2017	* 2016 2015

Indústrias de Transformação -0.3% -6.0% -8.4%
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, 
produtos de perfumaria e de higiene pessoal -0.6% -1.3% -3.8%

Fabricação de bebidas -1.0% -2.6% -7.4%

Fabricação de produtos de madeira -1.3% 1.5% -2.5%

Fabricação de outros produtos químicos -1.3% -1.0% -4.9%

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos -1.7% -10.5% -8.1%

Fabricação de produtos alimentícios -2.2% 1.0% -3.2%

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos -3.9% -10.6% -5.0%

Fabricação de móveis -4.4% -10.2% -7.7%

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos -6.8% -2.7% -15.9%

Insumos Típicos da Construção Civil -6.8% -11.9% -9.2%

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos -7.4% -7.5% -6.8%

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 
biocombustíveis

-7.6% -8.5% -5.3%

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 
automotores

-11.6% -21.8% -6.0%

Impressão e reprodução de gravações -14.2% -11.1% -13.7%

Média Geral dos Segmentos  
“Mais	e	Menos	dinâmicos	da	Indústria	Nacional” 0.5% -7.5% -7.5%

Fonte: IBGE / Elaboração: Austin - (*) Valor acumulado Jan-Jun/17

PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL BRASILEIRA
Taxa de crescimento no ano

POR CATEGORIAS DE USO 2017	* 2016 2015

Indústria Geral 0.5% -6.4% -8.2%

1. Bens de capital 2.9% -10.5% -25.3%

1.1. Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial 4.6% -9.4% -20.6%

1.2. Equipamentos de transporte industrial -0.3% -12.8% -33.0%

2. Bens intermediários -0.1% -6.4% -5.2%

2.1.	Alimentos	e	bebidas	básicos,	destinados	principalmente	à	indústria -2.0% -1.4% -2.1%

2.2.	Alimentos	e	bebidas	elaborados,	destinados	principalmente	à	indústria -3.0% 5.0% -1.3%

2.3. Insumos industriais básicos 6.7% -15.9% 2.2%
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PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL BRASILEIRA
Taxa de crescimento no ano

POR CATEGORIAS DE USO 2017	* 2016 2015

Indústria Geral 0.5% -6.4% -8.2%

2.4. Insumos industriais elaborados -0.8% -5.2% -7.9%

2.5. Combustíveis e lubrificantes básicos 6.2% 1.8% 5.9%

2.6. Combustíveis e lubrificantes elaborados -  
 exceto gasolinas p/ automóvel

-7.8% -10.3% -5.1%

2.7. Peças e acessórios para bens de capital -6.7% -11.1% -3.1%

2.8. Peças e acessórios para equipamentos de transporte 7.5% -10.6% -18.0%

3. Bens de consumo 0.8% -5.6% -9.4%

3.1. Bens de consumo duráveis 10.0% -14.4% -18.5%

3.1.1. Duráveis - exclusive (2) e (3) 4.2% -14.3% -17.8%

3.1.1.1. Automóveis para passageiros 17.2% -12.8% -19.4%

3.1.1.2. Equipamentos de transporte não industrial -9.0% -26.9% -16.2%

4. Bens de consumo semiduráveis e não duráveis -1.2% -3.3% -6.7%

4.1. Semiduráveis 5.3% -5.0% -12.0%

4.2. Não duráveis -3.3% -4.2% -9.6%

4.2.1. Alimentação e bebidas elaborados para consumo doméstico -1.4% -2.6% -3.5%

4.2.2. Gasolinas para automóvel (motor spirit) -5.7% -1.9% -4.9%

5. Bens não especificados anteriormente 7.3% -7.8% -6.9%

Média Geral dos Segmentos 1.4% -8.1% -10.4%

Fonte: IBGE / Elaboração: Austin - (*) Valor acumulado Jan-Jun/17

Produção de autoveículos engata a 
primeira	marcha	rumo	à	recuperação.
A produção de autoveículos, que inclui 
automóveis, veículos leves, caminhões e 
ônibus, é um importante termômetro do nível 
de atividade econômica nacional. Ou seja, 
quando esse setor está em expansão, é líquido 
e certo que a economia nacional também 
está, visto que a demanda por esses bens é 
realizada a partir das expectativas futuras dos 
consumidores.

Após descer a ladeira com queda por três anos 

consecutivos (2014, 2015 e 2016), a produção 
de autoveículos engatou a primeira marcha 
em 2017 e registra expansão de 23,3% no 
primeiro semestre. No resultado desagregado, 
a produção de automóveis cresceu 25,4% no 
período, já a produção de veículos leves, como 
vans, anotou expansão de 13,2%.

A produção de caminhões, por sua vez, cresceu 
15,3% no semestre, com destaque para os 
caminhões médios com taxa de crescimento 



de 38,8% e os caminhões semipesados 
com alta de 30,5% na comparação contra 
o primeiro semestre de 2016.

As exportações têm sido o caminho 
alternativo para a produção de 
autoveículos, que estão aproveitando 
o momento de desvalorização do Real. 
No primeiro semestre de 2017, as 
exportações de autoveículos cresceram 
57,2% com destaque para automóveis e 
comerciais leves que cresceram 58,9% e 
57,2%, respectivamente. Já a exportação 
de caminhões cresceu 45,4%, com 
destaque para caminhões médios com 
139,3%, enquanto a exportações de ônibus 
cresceu 6,8% no período.

Produção de Veículos, Caminhões e Ônibus
(Em mil unidades)

Fonte: ANFAVEA  /  Elaboração e Projeção (*) : Austin Asis

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*)

1,828

2,317
2,531 2,611

2,997
3,216 3,183

3,381 3,408 3,403
3,713

3,146

2,429
2,156

2,526

PRODUÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E ÔNIBUS

Autoveículos
2015 2016 2016/2015 Jan-Jun	/	2017 2017/ 

2016	(*)

Unidades Part.% Unidades Part.% Var.%  
no ano

Unidades Part.% Var.%  
no ano

Veículos leves 2,333,861 96.1% 2,077,169 96.3% -11.0% 1,217,237 96.4% 23.7%

Automóveis 2,017,639 83.1% 1,778,464 82.5% -11.9% 1,057,305 83.7% 25.4%

Comerciais leves 316,222 13.0% 298,705 13.9% -5.5% 159,932 12.7% 13.2%

Caminhões 74,062 3.0% 60,482 2.8% -18.3% 36,021 2.9% 15.3%

Semileves 1,803 0.1% 2,239 0.1% 24.2% 1,227 0.1% -6.8%

Leves 20,129 0.8% 16,634 0.8% -17.4% 7,137 0.6% -12.2%

Médios 4,345 0.2% 3,228 0.1% -25.7% 2,961 0.2% 38.8%

Semipesados 26,848 1.1% 17,095 0.8% -36.3% 11,360 0.9% 30.5%

Pesados 20,937 0.9% 21,286 1.0% 1.7% 13,336 1.1% 21.8%

Ônibus 21,498 0.9% 18,705 0.9% -13.0% 9,973 0.8% 7.9%

Rodoviário 5,844 0.2% 4,276 0.2% -26.8% 2,704 0.2% 2.9%

Urbano 15,654 0.6% 14,429 0.7% -7.8% 7,269 0.6% 10.0%

Produção Total 2,429,421 100.0% 2,156,356 100.0% -11.2% 1,263,231 100.0% 23.3%

Fonte: ANFAVEA Elaboração: Austin Asis

(*) Valores acumulados no período Jan-Jun/17.
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Licenciamento de Veículos, Caminhões e Ônibus
(Em mil unidades)

Fonte: ANFAVEA  /  Elaboração e Projeção (*) : Austin 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*)

1,429
1,579 1,715

1,928

2,463
2,820

3,141
3,515 3,633

3,014 3,061
2,881

2,155
1,783 1,826

LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E ÔNIBUS

Autoveículos 
(Nacionais)

2015 2016 2016/2015 Jan-Jun	/	2017 2017/2016	
(*)

Unidades Part.% Unidades Part.% Var.%  
no ano

Unidades Part.% Var.%  
no ano

Veículos leves 2,067,635 96.0% 1,723,132 96.6% -16.7% 887,679 97.2% 8.9%

Automóveis 1,786,976 82.9% 1,490,903 83.6% -16.6% 775,342 84.9% 9.6%

Comerciais leves 280,659 13.0% 232,229 13.0% -17.3% 112,337 12.3% 4.5%

Caminhões 70,226 3.3% 48,746 2.7% -30.6% 20,638 2.3% -16.4%

Ônibus 16,782 0.8% 11,154 0.6% -33.5% 4,896 0.5% -13.8%

Licenciamento 
Total 2,154,643 100.0% 1,783,032 100.0% -17.2% 913,213 100.0% 8.0%

Fonte: ANFAVEA Elaboração: Austin Asis

(*) Valores acumulados no período Jan-Jun/17.

Exportação de Veículos, Caminhões e Ônibus
(Em mil unidades)

Fonte: ANFAVEA  /  Elaboração e Projeção (*) : Austin 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*)

536

759

897
842

789
735

475 503
442 445

566

334
417

520

745



EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E ÔNIBUS

Autoveículos
2015 2016 2016/2015 Jan-Jun	/	2017 2017/2016	

(*)

Unidades Part.% Unidades Part.% Var.%  
no ano

Unidades Part.% Var.%  
no ano

Veículos leves 389,024 93.2% 488,824 94.0% 25.7% 354,828 95.2% 58.6%

Automóveis 316,537 75.8% 411,692 79.2% 30.1% 301,326 80.9% 58.9%

Comerciais leves 72,487 17.4% 77,132 14.8% 6.4% 53,502 14.4% 57.2%

Caminhões 20,984 5.0% 21,548 4.1% 2.7% 13,631 3.7% 45.4%

Semileves 1,661 0.4% 692 0.1% -58.3% 333 0.1% -2.3%

Leves 4,352 1.0% 5,274 1.0% 21.2% 2,800 0.8% 22.8%

Médios 908 0.2% 952 0.2% 4.8% 883 0.2% 139.3%

Semipesados 6,368 1.5% 6,198 1.2% -2.7% 4,846 1.3% 72.4%

Pesados 7,695 1.8% 8,432 1.6% 9.6% 4,769 1.3% 33.4%

Ônibus 7,325 1.8% 9,765 1.9% 33.3% 4,104 1.1% 6.8%

Rodoviário 3,588 0.9% 3,613 0.7% 0.7% 1,485 0.4% 5.4%

Urbano 3,737 0.9% 6,152 1.2% 64.6% 2,619 0.7% 7.6%

Exportação 
Total 417,333 100.0% 520,137 100.0% 24.6% 372,563 100.0% 57.2%

Fonte: ANFAVEA Elaboração: Austin Asis

(*) Valores acumulados no período Jan-Jun/17.

Produção de Caminhões
(Em mil unidades)

Fonte: ANFAVEA  /  Elaboração e Projeção (*) : Austin 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*)

79.0

107.3 118.0
106.6

137.3

167.4

123.6

191.6

223.6

133.4

187.0

140.0

74.1 80.6 72.0
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Licenciamento de Caminhões 
(Em mil unidades)

Fonte: ANFAVEA  /  Elaboração e Projeção (*) : Austin 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*)

66.3
83.0 80.3 76.3

98.5

122.3
109.9

157.7
168.9

134.7
151.2

135.0

70.2
48.7 41.3

Super safra de grãos tem sido 
o pulmão do Brasil.
O Brasil deverá anotar nova supersafra 2016/2017 e superar a marca de 
230 milhões de toneladas, crescimento de 26,2% sobre o resultado da safra 
2015/2016, segundo divulgou o IBGE. Já a CONAB prevê safra recorde de 234,3 
milhões de toneladas, com alta de 25,6% em relação a safra 15/16 (186,6 milhões 
de toneladas).

Independentemente das estimativas, as perspectivas para a produção agrícola 
na safra atual (2016/2017) são muito positivas considerando-se o cenário 
econômico brasileiro decepcionante. Aliás, o setor da agropecuária anotou 
expansão de 15,2% no PIB do primeiro trimestre de 2017 e “salvou” o país de um 
vexame ainda maior. 

Mesmo com a continuidade do aumento dos custos de produção, em especial 
pelos aumentos de preços dos insumos de produção como defensivos, alguns 
fatores reanimam o setor de agronegócios, como, por exemplo, a desvalorização 
do Real e o crescimento econômico nos principais países parceiros comerciais 
(Argentina, EUA, Europa, China, entre outros).

Safra de Grãos - IBGE
(Em milhões de toneladas)

Fonte: IBGE-LSPA  /  Elaboração: Austin (*) Estimativa IBGE

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/04 14/15 15/16 16/17
(*)

117.0
132.9

145.8
134.0

149.6
160.1 161.8

187.9 188.2 193.3 184.7

233.1



Produção de implementos 
rodoviários em marcha lenta.
Segundo dados da ANFIR (Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos 
Rodoviários), os emplacamentos de implementos rodoviários (carrocerias, 
reboques e semirreboques) recuaram 28% em 2016 contra recuo de 43,9% em 
2015. O volume emplacado atingiu 66,1 mil unidades em 2016. Considerando o 
resultado acumulado de janeiro a julho de 2017, o emplacamento total foi de 
32,9 mil unidades contra 39,6 mil no mesmo período de 2016, com recuo de 17%.

Na segregação pelos 15 tipos de implementos rodoviários de reboque e 
semirreboque somente 5 deles apresentaram crescimento, com destaque 
para Baú Carga Geral com 42,7%, Tanque Alumínio com 26,7%, Baú Lonado com 
20,4%, Transporte de toras com 13,7% e Baú Frigorífico com 11,9%. A participação 
desses cinco tipos é de 25,8%.

Enquanto o mercado interno de implementos amargou forte perda, as 
exportações do setor ficaram relativamente estáveis com 2.183 unidades 
exportadas entre janeiro e julho de 2017 contra 2.191 no mesmo período em 
2016, recuo de apenas 0,4%.

Safra de Grãos - CONAB
(Em milhões de toneladas)

Fonte: CONAB  /  Elaboração: Austin (*) Estimativa: CONAB

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/04 14/15 15/16 16/17
(*)

122.5 131.8
144.1 135.1

149.3
162.8 166.2

188.7 193.6
193.6

186.6

234.3
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IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS - Emplacamento do Setor

Em unidades

Ano
Reboques e  

Semirreboques 
(a)

Carrocerias  
sobre chassis 

(b)

Mercado  
interno 
(c	=	a	+	b)

Exportação  
(d)

Total  
(c	+	d)

2004 38,163 45,653 83,816 3,108 86,924

2005 30,035 44,561 74,596 3,832 78,428

2006 29,012 51,796 80,808 5,305 86,113

2007 40,209 62,860 103,069 7,057 110,126

2008 54,486 76,715 131,201 7,087 138,288

2009 40,509 74,598 115,107 3,163 118,270

2010 59,251 111,032 170,283 4,393 174,676

2011 59,441 131,382 190,823 5,276 196,099

2012 52,543 107,871 160,414 5,810 166,224

2013 70,105 107,796 177,901 5,432 183,333

2014 56,529 103,341 159,870 3,756 163,626

2015 29,670 58,648 88,318 3,436 91,754

2016 23,187 38,809 61,996 4,086 66,082

Jan-Jul/17 12,912 17,800 30,712 2,183 32,895

Jan-Jul/16 14,704 22,726 37,430 2,191 39,621

Var.% 17/16 -12.2% -21.7% -17.9% -0.4% -17.0%

Fonte: ANFIR / Elaboração: Austin 



IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS - Emplacamento do Setor

Participação por Tipo e Mercado

Ano
Reboques e  

Semirreboques 
(a)

Carrocerias  
sobre chassis 

(b)

Mercado  
interno 
(c	=	a	+	b)

Exportação  
(d)

Total  
	(c	+	d)

2004 45.5% 54.5% 96.4% 3.6% 100.0%

2005 40.3% 59.7% 95.1% 4.9% 100.0%

2006 35.9% 64.1% 93.8% 6.2% 100.0%

2007 39.0% 61.0% 93.6% 6.4% 100.0%

2008 41.5% 58.5% 94.9% 5.1% 100.0%

2009 35.2% 64.8% 97.3% 2.7% 100.0%

2010 34.8% 65.2% 97.5% 2.5% 100.0%

2011 31.1% 68.9% 97.3% 2.7% 100.0%

2012 32.8% 67.2% 96.5% 3.5% 100.0%

2013 39.4% 60.6% 97.0% 3.0% 100.0%

2014 35.4% 64.6% 97.7% 2.3% 100.0%

2015 33.6% 66.4% 96.3% 3.7% 100.0%

2016 39.3% 60.7% 94.5% 5.5% 100.0%

2017 * 42.0% 58.0% 93.4% 6.6% 100.0%

(*) Dado acumulado de Jan. a Jul/2017 
Fonte: ANFIR / Elaboração: Austin
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IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS - Emplacamento do Setor

Reboques e Semireboques
Em unidades

Família 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jan-Jul/16 Jan-Jul/17 Var.%	17/16

Graneleiro 
/ Carga 
Seca

13,611 18,723 18,389 15,909 22,507 15,693 7,985 6,428 4,357 2,845 -34.7%

Bascu-
lante 4,536 9,453 11,184 9,801 12,583 10,277 4,984 3,795 2,387 2,173 -9.0%

Tanque 
Carbono 5,335 4,108 3,224 2,510 4,520 4,833 2,725 2,124 1,257 1,245 -1.0%

Baú Carga 
Geral 3,622 5,842 6,032 5,497 6,454 5,259 2,635 1,455 791 1,129 42.7%

Transporte 
de toras 530 1,553 869 951 1,218 2,298 1,805 1,304 751 854 13.7%

Baú  
Lonado 1,800 3,469 3,460 3,305 3,803 3,150 1,798 1,486 780 939 20.4%

Dolly 1,224 1,231 1,325 1,462 3,499 2,609 1,312 1,327 899 800 -11.0%

Porta  
Conteiner 1,510 2,710 3,435 2,700 2,933 2,401 1,289 715 458 428 -6.6%

Carrega 
tudo 1,011 1,598 2,115 2,503 2,171 1,766 1,185 841 453 447 -1.3%

Canavieiro 3,794 4,722 3,635 2,755 3,154 2,963 1,178 1,550 1,234 934 -24.3%

Especial 1,390 1,749 2,183 1,651 1,986 1,598 999 803 517 349 -32.5%

Baú  
Frigorífico 1,129 1,671 1,414 1,545 2,530 1,552 921 640 352 394 11.9%

Tanque 
Inox 503 1,411 1,105 906 1,803 1,504 615 571 379 294 -22.4%

Silo 490 939 1,048 998 924 599 234 123 74 62 -16.2%

Tanque 
Alumínio 24 72 23 50 20 27 5 25 15 19 26.7%

Total 40,509 59,251 59,441 52,543 70,105 56,529 29,670 23,187 14,704 12,912 -12.2%

(*) Dado acumulado de Jan. a Jul/2017
Fonte: ANFIR / Elaboração: Austin



IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS - Emplacamento do Setor

Reboques e Semireboques

  Participação no total, por ano

Família 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017	*

Graneleiro / Carga Seca 33.6% 31.6% 30.9% 30.3% 32.1% 27.8% 26.9% 27.7% 22.0%

Basculante 11.2% 16.0% 18.8% 18.7% 17.9% 18.2% 16.8% 16.4% 16.8%

Tanque Carbono 13.2% 6.9% 5.4% 4.8% 6.4% 8.5% 9.2% 9.2% 9.6%

Baú Carga Geral 8.9% 9.9% 10.1% 10.5% 9.2% 9.3% 8.9% 6.3% 8.7%

Transporte de toras 1.3% 2.6% 1.5% 1.8% 1.7% 4.1% 6.1% 5.6% 6.6%

Baú Lonado 4.4% 5.9% 5.8% 6.3% 5.4% 5.6% 6.1% 6.4% 7.3%

Dolly 3.0% 2.1% 2.2% 2.8% 5.0% 4.6% 4.4% 5.7% 6.2%

Porta Conteiner 3.7% 4.6% 5.8% 5.1% 4.2% 4.2% 4.3% 3.1% 3.3%

Carrega tudo 2.5% 2.7% 3.6% 4.8% 3.1% 3.1% 4.0% 3.6% 3.5%

Canavieiro 9.4% 8.0% 6.1% 5.2% 4.5% 5.2% 4.0% 6.7% 7.2%

Especial 3.4% 3.0% 3.7% 3.1% 2.8% 2.8% 3.4% 3.5% 2.7%

Baú Frigorífico 2.8% 2.8% 2.4% 2.9% 3.6% 2.7% 3.1% 2.8% 3.1%

Tanque Inox 1.2% 2.4% 1.9% 1.7% 2.6% 2.7% 2.1% 2.5% 2.3%

Silo 1.2% 1.6% 1.8% 1.9% 1.3% 1.1% 0.8% 0.5% 0.5%

Tanque Alumínio 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(*) Dado acumulado de Jan. a Jul/2017
Fonte: ANFIR / Elaboração: Austin
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IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS - Emplacamento do Setor

Carrocerias sobre Chassis
Em unidades

Família 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jan-Jul/16 Jan-Jul/17 Var.%	
17/16

Baú Alumínio 
/ Frigorífico 26,274 40,517 45,903 40,671 41,562 36,503 22,800 16,660 9,347 7,763 -16.9%

Graneleiro / 
Carga Seca 26,604 37,211 44,595 35,487 32,881 29,507 18,885 12,075 7,207 5,561 -22.8%

Basculante 10,332 16,245 19,910 13,742 13,219 16,041 5,505 2,715 1,775 1,071 -39.7%

Tanque 1,789 2,914 3,607 3,563 5,066 5,859 2,923 1,678 971 804 -17.2%

Betoneira - 1,851 2,405 2,197 1,942 1,508 559 296 214 90 -57.9%

Baú Lonado 381 751 851 628 752 1,116 431 201 116 91 -21.6%

Outras /  
Diversas 9,218 11,543 14,111 11,583 12,374 12,807 7,545 5,184 3,096 2,420 -21.8%

Total 74,598 111,032 131,382 107,871 107,796 103,341 58,648 38,809 22,726 17,800 -21.7%

(*) Dado acumulado de Jan. a Jul/2017
Fonte: ANFIR / Elaboração: Austin

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS - Emplacamento do Setor

Carrocerias sobre Chassis
  Participação no total, por ano

Família 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017	*

Baú Alumínio /  
Frigorífico 35.2% 36.5% 34.9% 37.7% 38.6% 35.3% 38.9% 42.9% 43.6%

Graneleiro / Carga Seca 35.7% 33.5% 33.9% 32.9% 30.5% 28.6% 32.2% 31.1% 31.2%

Basculante 13.9% 14.6% 15.2% 12.7% 12.3% 15.5% 9.4% 7.0% 6.0%

Tanque 2.4% 2.6% 2.7% 3.3% 4.7% 5.7% 5.0% 4.3% 4.5%

Betoneira - 1.7% 1.8% 2.0% 1.8% 1.5% 1.0% 0.8% 0.5%

Baú Lonado 0.5% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 1.1% 0.7% 0.5% 0.5%

Outras / Diversas 12.4% 10.4% 10.7% 10.7% 11.5% 12.4% 12.9% 13.4% 13.6%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(*) Dado acumulado de Jan. a Jul/2017
Fonte: ANFIR / Elaboração: Austin



Tráfego nas 
estradas 
pedagiadas com 
luz amarela.
Após registrar novo recorde de tráfego de 
veículos nas estradas pedagiadas e superar 
o resultado de 2015 ao anotar 1,783 bilhão 
de unidades de passagens nas praças de 
pedágios	 das	 empresas	 associadas	 à	 ABCR,	
com crescimento de 2,4% em 2016, a Austin 
prevê recuo de 0,5% em 2017. A estimativa da 
Austin é que o tráfego total de veículos fique 
relativamente estável ao redor de 1,774 bilhão. 
No entanto, o tráfego de veículos pesados 
deverá apurar recuo de 2,9%, enquanto os 
veículos leves deverão aumentar timidamente 
o tráfego em 0,3%.

O indicador de tráfego nas estradas é bom 
orientador sobre a dinâmica macroeconômica. 
É um termômetro, pois menos veículos 
trafegando nas estradas indicam que a 
atividade econômica (exemplo: consumo das 
famílias) está diminuindo. Porém, em 2016, 
enquanto houve expansão de 2,4% no tráfego 
total de veículos, enquanto o PIB apresentou 
retração de 3,6%. Muito provavelmente, esse 
resultado está relacionado ao aumento de 
tráfego de deslocamento (destino/origem) 
de veículos de carga vazios, o que eleva o 
custo dos transportadores, principalmente 
após a elevação da alíquota do PIS/Cofins nos 
combustíveis.

Veículos Pedagiados - ABCR
(Em milhões de unidades)

Fonte: ABCR  /  Elaboração: Austin                                                (*) Projeção: Austin

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*)

12
162
379

28
164

411

30
166

447

32
167

458

38
178

490

46
190

531

56

270

719

60

362

942

64

407

1,055

69

424

1,138

69

430

1,172

69

417

1,190

74

420

1,247

80

427

1,276

80

414

1,280

Leves

Pesados

Motos + Veículos lentos

Fluxo de Veículos nas Estradas Pedagiadas
- BRASIL -

(Var.% no ano)

Fonte: ABCR  /  Elaboração e Projeção (*) : Austin

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*)

Leves

Pesados

Total
12.0% 12.4%

11.9%

7.9%

4.2%

6.9%

3.0%
1.5% 1.5%

2.5% 2.4%1.6%
4.8%

3.9%
2.3%

0.8%0.3% 0.3%

-3.2% -2.9%
-0.5%

Fluxo de Veículos nas Estradas Pedagiadas
- SÃO PAULO -
(Var.% no ano)

Fonte: ABCR  /  Elaboração : Austin                      (*) Var.% acumulado em 12 meses até Jun/17

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*)

Leves

Pesados

Total
10.1%

8.0%
9.1%

6.4%
5.3%

6.1%
4.2%

3.0%3.8%
4.7%

0.7%

3.3%

-3.2% -3.0%

-0.1%
-1.2%

-8.1%

-2.4%

-5.1%

-1.1% -2.1%
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Fluxo de Veículos nas Estradas Pedagiadas
- PARANÁ -

(Var.% no ano)

Fonte: ABCR  /  Elaboração : Austin                              (*) Var.% acumulado em 12 meses até Jun/17

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*)

Leves

Pesados

Total

5.4% 6.1% 6.4% 6.0%
7.9%

5.4%
3.5% 4.1% 4.1%

5.7%

0.4%

2.9%
1.5%

-2.4%-2.5% -2.3% -2.2% -2.5%-2.8% -3.9%

-0.4%

Fluxo de Veículos nas Estradas Pedagiadas
- RIO DE JANEIRO -

(Var.% no ano)

Fonte: ABCR  /  Elaboração : Austin                              (*) Var.% acumulado em 12 meses até Jun/17

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*)

Leves

Pesados

Total

4.9% 4.9% 4.9% 4.6%4.6%
3.0% 3.0% 2.8% 2.1%2.2% 1.5%

-0.9%

-8.0%

-2.6% -3.5% -3.1%

-9.3%

-4.2%

-8.6%

-2.1%
-3.1%
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