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APRESENTAÇÃO
Os empresários do transporte brasileiro atuam em um meio com constantes variações, tendo de 
gerir e impulsionar seus próprios negócios diante dos grandes desafios econômicos e políticos 
do país. E, dada sua destacada capacidade de adaptação, têm conseguido superar obstáculos 
e inovar num mercado tão amplo, diversificado e competitivo. E, dentre todos os segmentos, 
as empresas do transporte rodoviário de cargas (TRC) são as que estão na linha de frente da 
movimentação de mercadorias, garantindo o abastecimento e promovendo o desenvolvimento 
econômico inclusive em momentos de crise.

As empresas do TRC diferenciam-se das de outros modais por realizarem o transporte 
porta a porta, pela grande oferta de veículos e pelo atendimento aos diversos tipos de carga, 
movimentadas com agilidade e eficiência em diferentes âmbitos geográficos, tanto no meio 
rural quanto em meio urbano. Elas também estão cada vez mais presentes nas entregas de 
produtos no crescente comércio eletrônico – e-commerce – e têm sido as maiores geradoras de 
empregos formais no setor de transporte nos últimos anos. 

Essas características foram identificadas e detalhadas pela Confederação Nacional do Transporte 
nesta Pesquisa CNT Perfil Empresarial – Transporte Rodoviário de Cargas, um trabalho feito 
com e para os empresários, e que visa a dar apoio personalizado aos integrantes do setor. 
Reconhecer suas particularidades e dificuldades nos permite desenvolver ações mais precisas e 
eficientes para implementar as melhorias desejadas.

Além disso, a partir dos resultados aqui expostos, os empresários poderão comparar o estágio 
em que suas organizações se situam em suas áreas de atuação, para que possam tomar 
decisões ajustadas a seus negócios e, assim, fomentar suas forças e potencialidades. Trata-se, 
então, de uma oportunidade de, a partir da análise dos dados, aprimorar a própria performance 
e se posicionar frente ao mercado de modo ainda mais estratégico.

Ao realizar de forma inédita um estudo dessa natureza, a CNT reconhece, valoriza e destaca a 
atuação das empresas do Transporte Rodoviário de Cargas na promoção do desenvolvimento do 
Brasil. Afinal, representar as transportadoras e fortalecer o setor são nosso principal propósito. 

Vander Costa 
Presidente da CNT
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O desenvolvimento dos diversos segmentos econômicos de um país, considerando a sua 
eficiência e produtividade, está em grande medida relacionado com o adequado desempenho 
do setor de transporte. No Brasil, em particular, acentua-se a relevância desse setor e dos 
desafios que se lhe apresentam, dadas a sua extensão territorial, as disparidades regionais, 
as deficiências no âmbito das infraestruturas viárias e, ainda, os entraves nas questões 
normativas e tributárias.

O transporte, como atividade-meio, garante a continuidade das cadeias de distribuição, 
na medida em que movimenta tanto insumos quanto produtos para todos os setores  
da economia – na indústria, na agricultura e nos serviços. A sua capacidade e presteza 
impactam, por exemplo, a competitividade de setores com elevada participação na pauta de 
exportações – como o de commodities – e a eficiência do abastecimento de diversos mercados 
com bens essenciais.

Nesse sentido, o advento da pandemia de Covid-19, com a interrupção brusca de padrões de 
deslocamento e a disrupção de cadeias logísticas a escalas global, regional e local, possibilitou 
o testemunho da grande adaptabilidade e prontidão do setor de transporte – em suma, da 
sua resiliência. A despeito de todas as adversidades e dos exigentes e necessários protocolos 
sanitários, os transportadores mantiveram as cadeias de abastecimento de cargas essenciais, 
tais como alimentos, combustíveis e materiais hospitalares, e viabilizaram as entregas de 
mercadorias no crescente segmento do comércio eletrônico (e-commerce).

Nesse cenário, o transporte rodoviário de cargas (TRC) teve um papel relevante não só em 
relação ao dinamismo na retomada da movimentação de cargas, mas também na expressiva 
participação na geração de empregos formais, findando os anos de 2020 e 2021 com a criação 
de, respectivamente, 41.685 e 94.738 postos de trabalho. Reforça, assim, o compromisso 
das empresas de transporte e a importância do TRC para a retomada da economia e para o 
desenvolvimento do país.

Além do cenário pandêmico, cabe destacar a importância da movimentação de cargas por 
meio rodoviário para diversos setores produtivos, incluindo granéis e minérios, base da 
economia brasileira. Isso faz com que o TRC seja responsável por mais de 64,7% da matriz de  
cargas do país. 

Em face do exposto, importa referir que o conhecimento da realidade de um determinado 
setor, principalmente a da atividade empresarial, é um ativo fundamental para que se possa, 
com base em dados atualizados, tomar decisões ajustadas ao que é factual, atuar sobre as 
suas limitações e, ao mesmo tempo, fomentar as suas forças e potencialidades – sendo, 
ainda, elemento orientador para aprimorar a atuação de todas as partes interessadas.

A presente Pesquisa CNT Perfil Empresarial – Transporte Rodoviário de Cargas insere-se 
nesse desígnio, mais amplo, de produção do conhecimento. Trata-se, em específico, de propósito 
inscrito na estratégia de atuação da Confederação Nacional do Transporte – “gerar informação 
e conhecimento especializado para o desenvolvimento do transporte e da logística” –, sendo 
um dos resultados previstos pela entidade a serem entregues ao setor, à sociedade e à nação. 
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OBJETIVOS
Esta publicação beneficia-se da longa tradição da CNT e da experiência da sua equipe técnica 
na elaboração de pesquisas, perfis e sondagens que caracterizam os agentes e usuários dos 
diversos segmentos do transporte no país – a exemplo de caminhoneiros, motoristas de 
ônibus urbanos e usuários de transporte coletivo urbano. 

A Pesquisa CNT Perfil Empresarial – Transporte Rodoviário de Cargas é a primeira de uma 
série que caracterizará, em particular, as empresas que atuam no setor de transporte, sendo 
que será abordado um segmento ou modal diferente em cada edição. Tem-se como objetivo 
geral desta edição conhecer o perfil empresarial do segmento do transporte rodoviário de 
cargas, caracterizando os elementos componentes da sua gestão e operação.

São objetivos específicos:

 • expor ao país a relevância do transporte rodoviário de carga, em especial as empresas 
do setor, para o desenvolvimento nacional;

 • identificar os entraves enfrentados pelas empresas do TRC, para que se possa 
subsidiar a busca de soluções e melhorias; e

 • disponibilizar informações relativas à gestão e à operação do segmento que auxiliem 
as tomadas de decisão – por agentes internos e externos às empresas.

ESCOPO
A Pesquisa abrange, em seu escopo, informações relacionadas aos seguintes domínios: 

 • Caracterização geral das empresas: experiência no setor; porte; fatores de atratividade 
do mercado; modelos de gestão adotados; natureza jurídica em que operam; 
abrangência geográfica (matriz e filiais); atuação em outros modais; comunicação 
com os clientes e com o público em geral; representação em entidades de classe; e 
caracterização da mão de obra (terceirização, dificuldades de contratação, escassez 
de profissionais, disponibilidade de vagas para motoristas, tempo de permanência, 
salários, benefícios e jornada de trabalho).

 • Frota: composição da frota (quantidade, idade e marca); tipo de abastecimento e 
locais próprios de abastecimento; e manutenção e renovação.

 • Características operacionais: tipos de cargas; tempos de entrega, de carga, descarga 
e de espera; perdas com avarias; viagens de retorno vazio; ocupação dos veículos; e 
sazonalidades.

 • Segurança na operação: envolvimento dos veículos em sinistros de trânsito; 
ocorrências de roubo de carga; e contratação de seguros para veículos e cargas.

 • Gestão das empresas: gerenciamento de riscos; setor de segurança; softwares 
de rastreio e videomonitoramento; certificados e licenças; ferramentas de gestão; 
planejamento e gerenciamento operacional; contratação de serviços de terceiros; e 
softwares de roteirização.
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 • Gestão ambiental: gerenciamento de ações ambientais.

 • Caracterização financeira: ferramentas de precificação do serviço; periodicidade e 
indicadores para reajuste do frete; margens de lucro; regimes fiscais; apuração do 
ICMS; aproveitamento de créditos; forma de pagamento do INSS; custos operacionais 
de maior impacto; e fatores que sobrecarregam os custos. 

 • Opinião dos empresários: em relação à tabela de fretes; às políticas de precificação do 
diesel; à implantação do Documento Eletrônico de Transporte (DT-e); à avaliação da 
qualidade dos serviços prestados por órgãos públicos; e às dificuldades enfrentadas 
na realização da atividade.

Tais informações são relevantes de modo específico para diferentes públicos estratégicos. 
Além disso, auxiliam os gestores das empresas de TRC – do segmento como um todo – nas 
suas tomadas de decisão, no planejamento de longo prazo e na definição de suas estratégias 
concorrenciais, de modo a ampliar a sua competitividade e possibilitar ganhos na produtividade, 
na redução de custos, na otimização de processos, na melhoria dos serviços oferecidos e, 
consequentemente, no aumento do faturamento. Ajudam, ainda, em particular, os gestores 
das empresas participantes da Pesquisa a perceberem onde as suas organizações se situam, 
comparativamente, nos segmentos em que atuam1. 

Para a CNT, a Pesquisa aprofunda e atualiza o seu conhecimento sobre esse segmento, 
de modo a justificar, com maior detalhe, as demandas apresentadas junto aos órgãos com 
tutela sobre as áreas de interesse do setor de transporte e logística. Com os resultados, 
poderão ser elaborados indicadores para monitorar o desempenho do TRC e contribuir na 
elaboração de estudos e pesquisas em aspectos como atividades operacionais e gerenciais, 
capacitação e treinamento da mão de obra, financiamento para as empresas, investimentos 
em infraestrutura e políticas governamentais.

Para os gestores públicos, o perfil apresenta dados que poderão apoiar a elaboração de planos 
e políticas que correspondam às reais necessidades do setor, impactando-o em aspectos 
como a segurança e a fluidez viárias e a eficiência logística.
 
Por fim, para a sociedade em geral – embarcadores, comunicação social, meio acadêmico e 
demais partes interessadas –, a Pesquisa possibilita que se tenha uma melhor compreensão 
sobre a relevância e os problemas enfrentados por esse segmento, subsidiando matérias e 
estudos e construindo uma imagem que lhe seja mais fidedigna.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
A elaboração da Pesquisa teve início com reuniões internas de planejamento, envolvendo os 
especialistas da CNT, para a definição preliminar do escopo e dos aspectos que se pretendia 
caracterizar. Em seguida a essa etapa, houve a participação de empresários que atuam no 
setor, de forma colaborativa, no desenvolvimento do questionário a ser aplicado – com o 
intuito de identificar, a partir desses informadores-chave, quais dados seriam relevantes para 
auxiliá-los na gestão de suas empresas e que até então estavam indisponíveis.

1 Tal comparação é feita nos painéis de informações de uso restrito, a serem disponibilizados privativamente às empresas participantes.
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O público estratégico da Pesquisa, como respondentes, foram os empresários do TRC, 
cuja amostra foi definida inicialmente a partir de base de dados de contatos previamente 
consolidada e representativa da realidade do setor2. A abrangência geográfica da Pesquisa 
foi nacional, incluindo empresas de diferentes portes e áreas de atuação. Os dados foram 
coletados por equipe capacitada, por meio de questionário estruturado em entrevista 
telefônica, no período de 8 de setembro a 8 de outubro de 2021. Ao final, foram validadas 
464 entrevistas. A margem de erro dos dados obtidos é de 4,5 pontos percentuais, com 95% 
de nível de confiança.

Após a aplicação do questionário, seguiram-se a validação, o tratamento e a análise dos dados 
obtidos – que culminaram na elaboração do presente relatório e na sua divulgação.

Ainda como produto desta Pesquisa, os empresários que responderam ao questionário terão 
acesso, individualmente, aos resultados específicos de suas empresas, apresentados em 
painéis eletrônicos de consulta dinâmica. Tal recurso permitirá, de forma ágil e segura, que cada 
gestor verifique o posicionamento da sua instituição em relação aos resultados agrupados 
das demais empresas do setor que igualmente participaram do perfil e, assim, possa definir 
estratégias de melhoria do seu negócio. Dessa forma, a CNT pretende oferecer, cada vez mais, 
apoio personalizado ao empresário do setor.

2 Tais contatos foram compilados a partir de base própria da CNT, de contribuições de associações, federações e sindicatos de 
representação do segmento e de bases de pesquisas e sondagens anteriormente realizadas pela entidade.

Para acessar o questionário utilizado na coleta de dados junto aos empresários do 
transporte rodoviário de cargas, utilize o QR Code abaixo:
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O transporte rodoviário de cargas (TRC) apresenta características técnicas e operacionais que 
o distinguem dos demais segmentos e modais de transporte. A par dessas características, 
a atuação das empresas que o operam fez com que o TRC viesse a ocupar uma posição de 
destaque e desempenhasse um papel central na vida econômica e social do país. A exemplo 
disso, ao longo da sua história, o setor – por meio de suas empresas – contribuiu para a 
ocupação do território, a promoção de novos negócios, a expansão das infraestruturas e o 
abastecimento das populações.

Conforme já referido, o transporte rodoviário tem uma elevada participação na matriz de 
transporte de cargas do país (64,7%). A sua operação, porém, não ocorre de forma isolada em 
relação aos demais modais. No âmbito da intermodalidade, pode atuar em cadeias logísticas, 
particularmente como elemento alimentador de cargas, em direção a modais mais pesados 
e com maior capacidade – tais como o ferroviário e o aquaviário –, e como etapa final das 
redes de transporte, realizando a última milha com destino ao consumidor das mercadorias 
transportadas.

Em comparação com essas modalidades, o transporte rodoviário caracteriza-se pela maior 
flexibilidade em relação à infraestrutura, pela realização do transporte porta a porta e pela 
grande diversidade na oferta de tipos de veículos e nos tipos de carga movimentados.  

O seu mercado é competitivo e, comparativamente com outros modais, desregulamentado, 
ainda que existam trâmites burocráticos quanto a cadastros, registros, licenças e autorizações. 
Caracteriza-se, assim, pela relativa facilidade de acesso e pelo grande número de empresas e 
motoristas que nele atuam.
 
Atualmente, operam no mercado cerca de 266 mil empresas de transporte de cargas 
(ETCs), mais de 847 mil transportadores autônomos de cargas (TACs) e 519 cooperativas de 
transporte rodoviário de cargas (CTC)3. Juntos, totalizam uma frota de 2,5 milhões de veículos 
de transporte de cargas (veículos automotores e implementos rodoviários). Essa frota é cerca 
de 70% superior à registrada há 15 anos, o que mostra o crescimento da atividade.

Note-se que o mercado aberto – no qual o investimento inicial para os entrantes de pequeno 
porte não é elevado – e a relação livre entre oferta e demanda, em um contexto de múltiplos 
embarcadores e transportadoras, apresentam desafios para que, no setor, os valores cobrados 
nos fretes permitam a viabilidade dos negócios das empresas de transporte.

O transporte rodoviário caracteriza-se, ainda, pela agilidade e adaptabilidade a diferentes 
âmbitos geográficos, em vias rurais e em meio urbano. O atendimento a diversos mercados e 
públicos, nesses contextos, pode se dar pela especialização na atuação em alguns segmentos, 
segundo a natureza da carga e o tipo de veículo e dos seus implementos. A atividade de 
transporte, assim, torna-se mais complexa à medida que os diferentes produtos apresentam, 
por exemplo, requisitos próprios de manuseio, acondicionamento e temperatura.

3 Dados de fevereiro/2022, do Registro Nacional dos Transportes Rodoviários de Cargas (RNTRC), da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).
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Para que as empresas de transporte se destaquem nos mercados em que atuam, pela 
produtividade e pela eficiência logística, o diferencial em relação aos seus concorrentes pode 
estar na qualidade do serviço prestado ao cliente, em questões como o rastreio da carga, 
o tempo de entrega e a integridade das mercadorias. Para tanto, a realidade do país impõe 
entraves de diversas ordens, a exemplo dos roubos de carga, da elevada sinistralidade e da má 
condição da infraestrutura.

Quanto à incidência de roubos de carga no país, dados do Sistema Nacional de Informações 
de Segurança Pública (Sinesp) mostram uma tendência de queda nos últimos anos. O número, 
porém, ainda é preocupante, visto que foram registradas aproximadamente 11 mil4 ocorrências 
criminais desse tipo, de janeiro a outubro de 2021.

Os acidentes rodoviários também constituem pontos de atenção ao transportador, visto 
que ocorreram mais de 17 mil sinistros de trânsito envolvendo caminhões (27,3% do total de 
acidentes) nas rodovias federais do país somente no último ano, e que resultaram na morte de 
859 pessoas (15,9% do total de mortes)5.
 
A pouca disponibilidade e a má qualidade das rodovias brasileiras integram a lista de dificuldades 
enfrentadas pelas empresas que atuam no setor. Somente 12,4% da malha rodoviária brasileira 
é pavimentada. E mesmo ela apresenta problemas: segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 
realizada em 2021, 61,8% da extensão total avaliada foi classificada como Regular, Ruim ou 
Péssimo6. Observa-se que as rodovias sob gestão privada apresentam melhores condições 
aos usuários, tendo sido avaliadas como Ótimo ou Bom em 74,2% da extensão pesquisada. 
Por outro lado, as rodovias geridas pelo poder público apresentaram 71,8% da extensão em 
situação inadequada, como pode ser observado no Gráfico 1.

GRÁFICO 1
Resultado da Pesquisa CNT de Rodovias 2021 para a extensão total pesquisada, rodovias 
concedidas e rodovias públicas
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4 Dados consolidados para os meses de janeiro a outubro de 2021. Informações mais recentes disponíveis no painel de incidência 
criminal do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).
5 Dados disponíveis no Painel CNT de Acidentes Rodoviários. Acesse: https://www.cnt.org.br/painel-acidente.
6 Foram pesquisados 109.103 km de rodovias pavimentadas, sendo 23.636 km de rodovias concedidas e 85.467 km de rodovias sob 
gestão pública.
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Infere-se que rodovias em condições não satisfatórias impactam diretamente os gastos com 
manutenção dos veículos e o consumo de combustível das empresas de transporte. Ainda 
de acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias, em média, os transportadores têm o seu custo 
operacional acrescido em cerca de 30,9% somente por conta das condições insatisfatórias do 
pavimento das rodovias brasileiras7. Além disso, foi possível estimar que os transportadores 
tiveram um consumo excedente de cerca de 956 milhões de litros de diesel, em 2020, 
ocasionando uma descarga desnecessária de aproximadamente 2,53MtCO2-eq na atmosfera.

Esse cenário é reflexo de anos de investimentos públicos precários, e em declínio, em 
infraestrutura de transporte. Ao se analisar o investimento público federal em rodovias 
como porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB) entre 2006 e 20208, percebe-se uma 
estabilização em patamares baixos ao longo dos anos, com queda acentuada nos últimos seis 
anos. Em 2020, os investimentos em rodovias representaram apenas 0,09% do PIB, conforme 
observado no Gráfico 2.

GRÁFICO 2
 Investimento público federal em rodovias no Brasil como percentual do PIB – 2006 a 2020
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Fonte: Elaboração CNT, com dados do Siga Brasil e IBGE.

Ao longo dos anos – influenciados pelas crises fiscal e política –, os valores autorizados para 
investimentos da União em transporte têm sofrido quedas sucessivas, sendo que o montante 
autorizado em 2022, para todo o setor (de R$ 8,58 bilhões), é o menor desde 2001. Esta 
cifra é suficiente para cobrir apenas 27,1% do estimado para a recuperação das rodovias com 
problemas indicadas pela Pesquisa CNT de Rodovias.

Esse cenário torna ainda mais desafiadora a operação do modal rodoviário de cargas, resultando 
em elevados prejuízos para o transportador e, consequentemente, para a economia do país.

7 Segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2021, 52,2% (56.970 km) da extensão avaliada tiveram o Pavimento classificado como Regular, 
Ruim ou Péssimo.
8 Último ano com o cálculo fechado do PIB. Até a data de fechamento deste relatório, o PIB de 2021 não havia sido divulgado.
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Nesta caracterização, são apresentados, para as empresas, os resultados relativos ao tempo 
de atuação no setor e aos motivos que levaram os empresários a optar pelo segmento – a sua 
atratividade de mercado.

As empresas são apresentadas, ainda, segundo seu tipo de gestão – familiar ou profissional –,  
a sua natureza jurídica, sua área de abrangência territorial, a localização da sua matriz, a 
existência de filiais, sua atuação em outras modalidades de transporte/logísticas, sua utilização 
de redes sociais e de outros meios para a comunicação com o público e sua filiação a sindicatos 
patronais.
 
Quanto à mão de obra, as empresas são caracterizadas no que tange ao número total de 
empregados, ao número total de motoristas próprios, às dificuldades na contratação de pessoal, 
às atividades com maior carência de profissionais, à disponibilidade de vagas desocupadas 
de motoristas, ao tempo de permanência dos motoristas contratados, à faixa salarial média 
desses motoristas, à jornada típica de trabalho dos motoristas, à oferta de plano de saúde ou 
odontológico e à oferta de programa de remuneração variável.

TEMPO DE ATUAÇÃO NO SETOR
Verifica-se, quanto ao tempo de atuação no TRC das empresas entrevistadas, que há uma 
predominância (59,3%) daquelas que estão no mercado há mais de 20 anos. Seguem-se a 
esse primeiro escalão, em distribuições próximas entre si, as empresas que operam nesse 
segmento há mais de 15 e até 20 anos (12,7%), há mais de 10 e até 15 anos (13,1%) e há mais 
de 5 e até 10 anos (11,2%). Com uma participação em menor número, estão as empresas com 
até 5 anos de atuação no setor (3,7%) – conforme apresentado no Gráfico 3.

GRÁFICO 3
Tempo de atuação no setor

3,7%

Até 5 anos Mais de 5
até 10 anos

Mais de 10
até 15 anos

Mais de 15
até 20 anos

PERGUNTA: Há quanto tempo sua empresa atua no setor de transporte rodoviário de cargas (TRC)?

Mais de 20 anos

11,2% 12,7%

59,3%
 

13,1%

Predominam, no TRC, empresas consolidadas, com experiência em contextos adversos que, no 
recorte temporal citado – mais de 20 anos –, incluem diversas crises econômicas, a exemplo 
da atual, causada pela pandemia de Covid-19 (a partir de 2020), a de 2014 (com recessão em 
2015 e 2016) e a de 2007 a 2008. 
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Refere-se que, a cada ano, na economia como um todo, empresas podem iniciar, manter ou 
encerrar as suas atividades. De acordo com o estudo Demografia das Empresas e Estatísticas 
de Empreendedorismo9, que analisa as taxas de entrada, saída e sobrevivência das empresas 
no mercado no período de 2014 a 2019, tem-se que, ao final de 5 anos, apenas 1 em cada 
3 novas empresas (37,6%), aproximadamente, se mantém em atividade, sendo a sobrevida 
tendencialmente maior para as empresas de grande porte (64,5%) que para as empresas de 
médio (49,1%) e pequeno (32,1%) portes10.

Infere-se, assim, que indicadores associados ao porte de uma empresa, a exemplo do capital 
investido – ou mesmo ganhos gerados por economias de escala –, podem contribuir para que 
ela se mantenha mais tempo em operação no seu segmento de mercado.

Para saber mais sobre medidas que, em um contexto de crise, podem contribuir para que 
as empresas de transporte se mantenham em atividade, consulte alguns dos resultados 
da Pesquisa de Impacto no Transporte – Covid-19 – 6ª Rodada11, realizada pela CNT. Nela, 
foram entrevistados gestores de empresas de cargas e de passageiros de todos os modais 
de transporte, que indicaram as principais medidas que deveriam ser priorizadas pelo 
governo federal, das quais se destacam as seguintes12: vacinação em massa da população 
para combate ao coronavírus (73,4%); disponibilização de linhas especiais de crédito, com 
carência estendida e taxas de juros reduzidas, para empresas de todos os portes (49,5%); 
isenção de tributos federais até o fim da pandemia (32,4%); manutenção da desoneração da 
folha para o setor transportador (28,8%); e avanço da agenda de reformas (24,8%).

No setor de comércio e serviços – no qual se enquadra o transporte –, as empresas dividem-
se, segundo o porte, em microempresas (até 9 empregados), empresas de pequeno porte 
(de 10 a 49 empregados), empresas de médio porte (de 50 a 99 empregados) e empresas 
de grande porte (100 ou mais empregados)13. De acordo com esse critério, a distribuição das 
empresas entrevistadas segundo o porte14 está detalhada no Gráfico 4.

GRÁFICO 4
Distribuição das empresas segundo o porte
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Pequeno Porte
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NS/NR

9 IBGE (2019).
10 Ressalva-se que o estudo em questão considera, na definição dos portes das empresas, escalões de número de empregados diversos 
daqueles adotados na presente Pesquisa. 
11 CNT (2021b).
12 Cada empresário pôde citar até 3 itens em sua resposta. A consulta foi realizada em março de 2021.
13 Sebrae (2013).
14 Neste relatório, em todos os cruzamentos de dados realizados com o porte das empresas, foram desconsiderados os entrevistados 
para os quais não foi possível identificá-lo (3 entrevistados ou 0,6% do total).
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A partir dos dados obtidos na Pesquisa CNT Perfil Empresarial, verifica-se que há uma 
associação entre o porte das empresas e o seu tempo de atuação no setor, conforme 
apresentado no Gráfico 5. Nesse gráfico se percebe que o número percentual de empresas de 
médio e grande portes (somadas) aumenta em conformidade com o tempo de atuação: 17,6% 
para o período até 5 anos; 30,8% para o período de mais de 5 até 10 anos; 37,7% para o período 
de mais de 10 até 15 anos; 54,2% para o período de mais de 15 até 20 anos; e, por fim, 78,2% 
para o período de mais de 20 anos.

GRÁFICO 5
Distribuição das empresas segundo o porte e o tempo de atuação no setor 
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NOTA: Não há informações sobre o porte da empresa para 4,9% dos respondentes que atuam no setor há mais de 10 até 15 anos. 
Por isso, o percentual nesta faixa não soma 100,0%.

Microempresa Empresa de Pequeno Porte Empresa de Médio Porte Empresa de Grande Porte

MOTIVO PARA OPERAR NO MODAL
Ao serem questionados sobre qual o principal motivo que os levou a optarem pelo segmento 
de TRC, os empresários entrevistados afirmaram, de forma predominante, que o fizeram 
por razões de oportunidade de mercado (42,5%) ou por essa já ser uma atividade familiar 
(38,6%) – realizada no âmbito de empresa controlada ou administrada por sua família. Em um 
número comparativamente menor (15,1%), estão os respondentes que já operavam em outra 
modalidade de transporte de cargas – conforme apresentado no Gráfico 6.

Nota-se que essa motivação para entrar no mercado varia de acordo com o porte das empresas 
analisadas. A exemplo disso, nas empresas de médio e grande portes, predomina a questão 
familiar (44,2%), ainda que as oportunidades de mercado (40,0%)15 lhes sejam próximas. Nas 
empresas de pequeno porte, porém, há um claro predomínio das oportunidades de mercado 
(49,6%, em comparação com 27,6% da atividade familiar).  

15 Valores médios para as empresas de médio e grande portes.
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GRÁFICO 6
Motivo que o levou para o setor

42,5% 38,6%

15,1%
2,6% 1,3%

Oportunidade
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Atividade familiar Outro NS/NR

 

Já operava em outra 
modalidade de 

transporte de cargas

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0%  – mas a 100,1% – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais. 
PERGUNTA: Qual o principal motivo que o levou a optar pelo segmento de transporte rodoviário de cargas (TRC)?

Em relação às oportunidades de mercado, considerados os anos mais recentes, mesmo com 
problemas logísticos – tais como o custo dos insumos e as deficiências na infraestrutura 
viária – e incertezas relacionadas à pandemia de Covid-19, muitas empresas de transporte 
conseguiram reverter esse cenário e registraram ganhos no período, estimuladas pelo 
aumento das exportações brasileiras e por mudanças no perfil de consumo doméstico.

Percebe-se, pelo seu dinamismo, que o setor do TRC tem mantido a sua atratividade, 
independentemente de qual seja o motivo principal que leva os empreendedores a entrarem no 
mercado. Contudo, também importa que nele se mantenham. Os desafios que se apresentam 
na gestão e operação diárias, no entanto, são crescentes em número e complexidade, dadas 
as mudanças de paradigmas sociais, econômicos e tecnológicos, o que exige uma grande 
capacidade de adaptação.

GESTÃO FAMILIAR
A gestão familiar é prevalente em diversos setores da economia. Tais empresas caracterizam-
se por serem controladas ou administradas por membros de uma mesma família e apresentam 
singularidades em relação às demais, tanto no seu funcionamento cotidiano quanto nos 
processos de passagem de comando.

As empresas familiares podem beneficiar-se da centralização de decisões e da consistência 
de ações ao longo do tempo. Porém, à medida que a organização cresce em dimensão e 
complexidade, seus gestores devem ter particular atenção a aspectos como governança, 
impessoalidade (distinção entre os objetivos pessoais e corporativos), definição de diretrizes 
e regras claras, profissionalização das equipes, capacitação dos herdeiros (em conformidade 
com as necessidades da empresa) e planejamento do processo sucessório.

Preconiza-se, assim, que nas empresas controladas por famílias seja avaliada a pertinência 
de se implementar uma gestão profissional, na qual são definidos processos e culturas 
organizacionais de modo a tornar a operação e o processo sucessório mais eficazes e 
previsíveis.
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É importante destacar que não se diferencia, na presente Pesquisa, se a gestão familiar 
(referida no questionário aos empresários) abrange tanto o controle quanto a administração 
da empresa ou se a família apenas controla a empresa e delega a sua administração a uma 
gestão profissional. 

Dado o exposto, predomina a gestão familiar das empresas (79,3%), enquanto 20,7% não a 
possuem – conforme apresentado no Gráfico 7.

GRÁFICO 7
Gestão familiar

PERGUNTA: A administração de sua empresa é feita mediante gestão familiar?

79,3%

20,7%

Sim Não

A adequação das empresas familiares a um mercado que se mostra cada vez mais competitivo 
e requer constante evolução evidencia a necessidade de que, nos processos sucessórios, se 
possa ter a continuidade dos negócios sem sobressaltos – e, ainda, se possa estar aberto à 
inovação e à adoção de novas práticas. Essas passagens de comando, contudo, nem sempre 
são bem-sucedidas. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae)16, apenas 30% das empresas familiares passam para a segunda geração e somente 
5% chegam à terceira.

Considerados os resultados da pesquisa da CNT, refere-se que a maior parte das empresas 
familiares (48,4%) ainda está sob o comando do fundador (primeira geração). Ademais, 41,0% 
são administradas por gestores de segunda geração (sucessores dos fundadores) e 10,6% 
delas já se encontram sob o comando da terceira geração – conforme indicado no Gráfico 8. 

GRÁFICO 8
Geração da gestão familiar

NOTA: Apenas para empresas que estão sob gestão familiar.
PERGUNTA: Que geração está à frente de sua empresa?

48,4%
41,0%

10,6%

1ª geração (fundador) 2ª geração 3ª geração

16 Sebrae (2013).
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Destaca-se que, nas empresas familiares sob gestão da primeira geração, predominam 
aquelas de pequeno e grande portes (33,7% e 32,6% respectivamente). A partir da segunda e da 
terceira gerações, prevalecem as empresas de grande porte (54,3% e 71,8% respectivamente). 
Infere-se daí que a experiência acumulada, a atualização de práticas (com a renovação advinda 
dos processos sucessórios), a consistência de ações ao longo do tempo e, eventualmente, a 
imagem de continuidade disseminada junto aos seus clientes podem conduzir a que se tenha, 
ao longo das sucessivas gerações, um efetivo incremento de porte das empresas familiares.

NATUREZA JURÍDICA
A natureza jurídica de uma organização – ou mesmo de um indivíduo – corresponde ao regime 
legal no qual ela opera. Define, ainda, o direito que a ela se aplica e os demais requisitos legais 
e fiscais, como o capital mínimo e a composição societária. 

A chamada sociedade empresarial limitada (Ltda.) é o tipo de natureza jurídica mais comum 
entre as empresas brasileiras. Nessa sociedade, formada por dois ou mais sócios, com capital 
social dividido em quotas, a responsabilidade de cada sócio é limitada ao capital investido. Não 
há, por outro lado, a exigência de capital social mínimo e existe alguma proteção do patrimônio 
pessoal dos sócios.

O tipo empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli) é constituído por apenas um 
sócio, que detém a totalidade do capital social, com separação entre os seus bens e os da 
empresa. Com elevado custo requerido para o seu capital social mínimo, a Eireli foi recentemente 
extinta17 e as empresas sob esse regime serão convertidas automaticamente em sociedades 
limitadas unipessoais (SLU)18 – sem valor de capital social mínimo.

As sociedades anônimas (S/A) são compostas por acionistas, cujas ações podem ser 
compradas e vendidas livremente. Tais sociedades podem ser de capital aberto – cujas ações 
são negociadas em bolsas de valores – ou fechado.

O microempreendedor individual (MEI), por sua vez, é um enquadramento previsto para o 
empreendedor que trabalha por conta própria, com faturamento limitado a R$ 81 mil por ano 
e que pode contratar, no máximo, um empregado.

Quanto à natureza jurídica adotada pelas empresas entrevistadas, 79,1% delas são sociedades 
empresariais limitadas, 13,8% optaram pela empresa individual de responsabilidade limitada, 
3,9% são sociedades anônimas e 3,0% são microempreendedores individuais – conforme 
indicado no Gráfico 9.

17 O questionário que originou esta Pesquisa já estava validado e finalizado quando a Eireli foi extinta.
18 Conforme a lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021 (art. 41).
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GRÁFICO 9
Natureza jurídica da empresa

79,1%

13,8%
3,9% 3,0% 0,2%

Sociedade
empresarial

limitada (Ltda.)

Empresa individual
de responsabilidade

limitada (Eireli)

Sociedade
anônima (S/A)

Microempreendedor
individual (MEI)

Outro

NOTA: A figura da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) foi extinta com a promulgação da lei nº 14.195/2021 (art. 41). 
Todas as empresas existentes sob essa natureza jurídica serão transformadas em Sociedades Limitadas Unipessoais (SLU).
PERGUNTA: Qual a natureza jurídica da sua empresa?

Na Pesquisa, as sociedades empresariais limitadas são, sobretudo, empresas de grande 
(46,9%) e pequeno (26,4%) portes. No tipo Eireli, predominam as pequenas (37,5%) e grandes 
(28,1%) empresas. As S/A e os MEI, por fim, concentram-se, respectivamente, nas empresas 
de grande (77,8%) e pequeno (64,3%) portes.

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA
A definição da abrangência geográfica da prestação de serviço de TRC como municipal, 
intermunicipal, interestadual ou internacional baseia-se no trajeto a ser efetuado pela 
transportadora, desde o início até o destino do itinerário contratado.

Nesse sentido, o transporte municipal inclui as movimentações de cargas realizadas dentro de 
um mesmo município. No transporte intermunicipal, o trajeto é realizado em um único estado, 
mas tem início e término em municípios diferentes, enquanto no transporte interestadual o 
trajeto é realizado entre estados distintos. O transporte internacional, por fim, caracteriza-se 
pelo deslocamento de mercadorias entre dois países.

Ressalta-se que a definição de abrangência geográfica se restringe à transposição, no 
transporte, dos limites dos entes referidos – municípios, estados e países –, não tendo relação 
com a jurisdição da via utilizada. A exemplo disso, em regiões metropolitanas em que há uma 
urbanização contínua entre municípios distintos, pode ocorrer de o transporte intermunicipal 
ser realizado apenas em vias urbanas. Isso pode se verificar igualmente em municípios vizinhos 
em estados (transporte interestadual) e países distintos (transporte internacional). Por outro 
lado, em um município com extensas áreas rurais e núcleos urbanos (distritos) dispersos no 
seu território, o transporte municipal pode utilizar rodovias rurais – estaduais ou federais – em 
parte do trajeto.

Na Pesquisa, a maioria das empresas entrevistadas (84,3%) realiza transporte interestadual. 
Seguem-se, como atividades realizadas, os transportes intermunicipal (24,6%), internacional 
(12,1%) e municipal (10,1%) – conforme representado no Gráfico 10.
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GRÁFICO 10
Área de abrangência geográfica
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NOTA: As empresas puderam citar mais de uma área de abrangência.
PERGUNTA: Qual a área de abrangência da sua empresa?

A maior parte das empresas (78,2%) atua apenas em uma área de abrangência geográfica, 
enquanto 12,5% atuam em duas delas, o que denota uma significativa especialização das 
atividades, dadas as especificidades do transporte de mercadorias em cada uma dessas áreas. 

Dentre as empresas de TRC que atuam em duas áreas de abrangência, predominam as 
combinações interestadual-internacional (46,6%) e intermunicipal-interestadual (41,4%). Nas 
empresas que atuam em três áreas, predomina a combinação municipal-intermunicipal-
interestadual (81,4%).

LOCALIZAÇÃO DA MATRIZ
A escolha da localização da matriz de uma empresa de TRC – quer tenha filiais ou não – tem 
efeitos duradouros e causa impactos na operação cotidiana e no êxito do negócio a longo prazo.
 
Nesse sentido, essa escolha pode ser influenciada, em diferentes medidas, pelos seguintes 
critérios: 

 • área de atuação – ou residência – prévia do empreendedor; 

 • regime fiscal favorável; 

 • disponibilidade de terrenos a preços acessíveis; 

 • disponibilidade de mão de obra; 

 • proximidade dos locais de origem das mercadorias – onde se concentram os 
embarcadores; 

 • proximidade de sistema viário de boa qualidade – com adequados estado de 
conservação e capacidade; e 

 • conectividade, por esse sistema viário, aos principais destinos das mercadorias. 

Presume-se, assim, que haja alguma correlação entre a concentração das localizações 
definidas por esses critérios e as regiões, no país, com as maiores produções industriais e 
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agrícolas, ofertas de serviços, populações e densidade da malha rodoviária – e, ainda, com o 
melhor estado geral dessa infraestrutura.

Nesse sentido, as regiões Sudeste e Sul são responsáveis, respectivamente, por 53,0% e 17,2% 
do PIB nacional, sendo as mais industrializadas e representando 79% de toda a atividade fabril 
brasileira – sendo, também, pujantes nos setores de agropecuária, extrativismo, comércio 
e serviços19. A exemplo disso, o agronegócio concentra aproximadamente 72% das suas 
atividades nessas regiões. 

Quanto à qualidade da infraestrutura, convém destacar que as regiões Sudeste, Centro-Oeste 
e Sul têm – proporcionalmente às suas malhas viárias20 – as maiores extensões de rodovias 
cujo estado geral é avaliado como Ótimo ou Bom, de acordo com os resultados da Pesquisa 
CNT de Rodovias 2021. As regiões Sul e Sudeste, em particular, têm as maiores densidades da 
malha rodoviária federal pavimentada – 20,5 e 12,9 km/mil km2, respectivamente21.

Dado o exposto, verifica-se a predominância de empresas localizadas justamente nas 
regiões Sul e Sudeste do país. As matrizes de 55,8% do total de empresas entrevistadas 
estão localizadas em apenas quatro Unidades da Federação – Minas Gerais, São Paulo, Santa 
Catarina e Paraná –, conforme apresentado no Gráfico 11.

GRÁFICO 11
Localização da matriz

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 99,8%  – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA: Em que UF está situada a matriz de sua empresa?
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FILIAIS
No seguimento da análise das matrizes das empresas de TRC, detalha-se neste item a 
existência e a localização das suas filiais. Filiais são unidades remotas da empresa localizadas 
em pontos estratégicos da sua área geográfica de atuação, onde tem – ou pretende ter – uma 
presença de mercado significativa ou, ainda, que servem como suporte às suas operações.

19 IBGE (2019).
20 Nessa análise são consideradas apenas as rodovias pesquisadas, cuja extensão corresponde à totalidade da malha federal e às 
principais rodovias estaduais. 
21 CNT (2021a). 
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Importa, nesse sentido, ressaltar os efeitos da chamada “economia de localização”, conceito 
segundo o qual uma determinada organização procura maximizar os ganhos que podem 
resultar da quantidade e da localização das suas unidades – tais como lojas, armazéns e 
filiais – nos mercados em que atua. Tal conceito abrange tanto a proximidade da empresa em 
relação aos seus clientes quanto o posicionamento em relação às empresas concorrentes.

Na decisão sobre a abertura de filiais, no caso das empresas de transporte, devem ser 
considerados critérios como os custos variáveis com os deslocamentos, a concentração 
de potenciais clientes – embarcadores e destinatários –, a captação de cargas para 
preencher retornos vazios, a possibilidade de operação segundo a lógica de linhas troncais 
e alimentadoras22  e os custos fixos de manutenção dessas unidades. Pode-se ter, como 
resultado da abertura de filiais, o aprimoramento da gestão dos ativos e a descentralização da 
manutenção, dos locais de armazenamento e dos pontos de parada e apoio para motoristas.
 
Dado o exposto, refere-se que a maior parte das empresas entrevistadas (68,5%) possui filiais – 
conforme apresentado no Gráfico 12. Há, ainda, uma associação entre o porte das empresas 
e a existência de filiais. Do total das micro, pequenas, médias e grandes empresas, possuem 
filiais, respectivamente, 15,6%, 50,4%, 63,1% e 93,7%.

GRÁFICO 12
Existência de filiais

PERGUNTA: Sua empresa tem filiais?

68,5%

31,5%

Sim Não

A grande maioria das filiais está situada nos estados de São Paulo (65,7%), Minas Gerais 
(38,4%), Paraná (27,7%) e Santa Catarina (24,8%) – conforme apresentado no Gráfico 13. Essa 
concentração reproduz o que foi referido, no item anterior, para a localização da matriz.
 
Destaca-se que, na maioria das empresas (56,5%) que possuem filiais, estas estão localizadas 
apenas em Unidades da Federação distintas daquela onde está a matriz. Em 36,2% das 
empresas, por outro lado, as filiais localizam-se tanto na UF da matriz quanto em outras UFs. 
Por fim, em menor número (7,2%), estão as empresas cujas matrizes e filiais estão localizadas 
na mesma Unidade da Federação.

22 Trata-se do conceito de “hub and spoke” – “centralidade” e “raios”, em tradução livre a partir do inglês.
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GRÁFICO 13
Localização das filiais

NOTA 1: Apenas para empresas que possuem filiais.
NOTA 2: As empresas puderam citar mais de uma localização das filiais.
PERGUNTA: Caso sua empresa tenha filiais, indique as UFs onde estão presentes.
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ATUAÇÃO EM OUTROS MODAIS
A intermodalidade caracteriza-se pela utilização de mais de um modal de transporte para a 
movimentação de cargas desde a origem até o destino. Dela se podem beneficiar determinadas 
cadeias logísticas, nas quais, nos diferentes trechos, se aproveitam as vantagens competitivas 
de cada modal de transporte – no que tange à distância, à velocidade, à capacidade, à 
flexibilidade, ao custo, à disponibilidade de infraestrutura e aos requisitos de manuseio e 
acondicionamento. Tais critérios variam de acordo com a natureza da mercadoria e com os 
requisitos apresentados pelo embarcador e/ou pelo destinatário. Nesse sentido, o transporte 
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intermodal pode ser contratado, pelo embarcador, a diferentes operadores, a um operador de 
transporte multimodal (OTM)23 ou, ainda, a um único operador que atue em diferentes modais.

Dado o exposto, verificou-se, na presente Pesquisa, que a maioria das empresas entrevistadas 
(88,6%) não atua em outra modalidade de transporte ou atividade logística complementar – 
conforme indicado no Gráfico 14. Dedicam-se exclusivamente, portanto, ao TRC em suas 
operações. 

GRÁFICO 14
Atuação em outra modalidade de transporte/logística

11,4%

88,6%

Sim Não

PERGUNTA: A sua empresa atua em outra modalidade de transporte/logística que não seja o transporte rodoviário de cargas (TRC)?

Nos restantes 11,4%, tem-se que tais empresas atuam em outras modalidades de transporte/
logística, predominando as atividades logísticas complementares (41,5%) – dentre as quais se 
destaca a armazenagem – e os transportes aéreo (30,2%) e aquaviário (24,5%). As modalidades 
de transporte ferroviário (5,7%) e transporte rodoviário de passageiros (5,7%) aparecem em 
seguida – conforme ilustrado no Gráfico 15.

GRÁFICO 15
Outra modalidade de transporte/logística

41,5%

30,2%

24,5%

5,7%

5,7%

7,5%

Atividades logísticas complementares

Transporte aéreo

Transporte aquaviário

Transporte ferroviário

Transporte rodoviário de passageiros

Outro

NOTA 1: Apenas empresas que operam outra modalidade de transporte/logística.
NOTA 2: As empresas poderiam citar mais de uma modalidade.
PERGUNTA: Qual(is) é(são) esta(s) modalidade(s)?

23 Trata-se de pessoa jurídica, formalmente constituída, cuja atividade obriga à habilitação e ao registro na ANTT. Esse operador pode 
utilizar meios próprios ou de terceiros, sendo contratado para a realização do transporte intermodal desde a origem até o destino – e 
dele tornando-se responsável perante o embarcador, conforme disposto na lei nº 9.611/1998 e na resolução ANTT nº 794/2004.
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COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO
A adequada interação com o público – a exemplo de clientes e fornecedores – é de fundamental 
importância para a manutenção e a captação de novos negócios nas empresas em geral, 
sobretudo em um contexto de grande oferta de canais virtuais de comunicação e disputa pela 
atenção. Os novos canais que têm vindo a ser utilizados há alguns anos, de forma crescente, 
são os aplicativos de mensagens e de redes sociais, que coexistem com outros recursos já 
consolidados, como email e sites.

A disseminação de smartphones e outros equipamentos eletrônicos de uso pessoal, como 
tablets, tem possibilitado a comunicação a qualquer hora e lugar, praticamente em tempo 
real. Tais meios, se bem utilizados, apresentam a possibilidade de ampliar a visibilidade das 
empresas em um contexto de grande concorrência, podendo ser inclusive um diferencial em 
relação a outras empresas com maior porte e mais recursos.

A captação e a fidelização de clientes implicam que a empresa conheça as suas necessidades 
e demandas e, para tanto, estruture e organize o seu conhecimento sobre os públicos 
específicos com que ela interage, de forma a direcionar as ações de comunicação e marketing. 
É importante, nesse sentido, que sejam cumpridos os parâmetros e obrigações definidos na 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)24.

Deve haver, nas empresas, de forma direta ou indireta, pessoal dedicado à manutenção dos 
canais de comunicação. A demora na resposta e/ou na atualização do conteúdo pode levar 
ao abandono do canal pelo cliente, por falta de interesse ou confiabilidade. Nesse sentido, 
as interações em aplicativos de conversação – tais como WhatsApp e Telegram – podem 
beneficiar-se do recurso à inteligência artificial, que, nos chatbots25, possibilitam a comunicação 
permanente (24 horas) com menor custo em relação aos atendentes humanos.
 
Nas estratégias de comunicação das empresas, devem ser considerados alguns riscos, 
como a publicação de conteúdos sensíveis (que podem gerar reações negativas, a exemplo 
de viralização e campanhas de boicote), reclamações de clientes insatisfeitos em caixas de 
comentários públicas (com danos à imagem da empresa) e roubos de dados e invasões de 
sites e perfis por hackers – devendo ser tomadas medidas para a sua mitigação.

Dado o exposto, verificou-se na Pesquisa que a maior parte das empresas entrevistadas utiliza 
sites próprios (64,0%) na divulgação dos seus serviços;  email (57,5%) para a comunicação e 
publicidade de suas empresas; e o aplicativo WhatsApp (55,4%) para a troca de mensagens – 
conforme apresentado no Gráfico 16.

Um número significativo de empresas também utiliza as redes sociais Instagram (46,6%), 
Facebook (42,9%) e LinkedIn (31,5%) para a interação com o público. E, embora em menor 
número, há também outros canais, como YouTube, Twitter, Telegram e TikTok. Das empresas 
entrevistadas, 10,3% optaram por não fazer uso das redes sociais como meio de comunicação.

24 Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. A propósito disso, o Sistema CNT oferece o curso executivo “LGPD no Setor de Transporte”, 
explicando essa legislação com abordagem específica para o setor de transporte. Para saber mais: https://itl.org.br/lgpd-setor-de-
transporte.
25 Termo em inglês formado pelas partes “chat” (conversa) e “bot” (robô). Trata-se de ferramenta que, dentro de certos parâmetros, 
reconhece o conteúdo das perguntas formuladas por um ser humano e com este interage, fornecendo respostas previamente definidas 
e, assim, simulando uma comunicação entre pessoas reais.
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GRÁFICO 16
Redes sociais/meios de comunicação

64,0%

57,5%

55,4%

46,6%

42,9%

31,5%

6,9%

1,9%

1,1%

1,1%

1,1%

0,2%

10,3%

Site

Email

WhatsApp

Instagram

Facebook

LinkedIn

YouTube

Twitter

Telegram

TikTok

Outros

NS/NR

Não uso comunicação da 
empresa por redes sociais

NOTA: As empresas puderam citar mais de um meio de comunicação.
PERGUNTA: Quais redes sociais/meios de comunicação sua empresa utiliza para divulgação de seus serviços?

FILIAÇÃO A SINDICATOS PATRONAIS
Os sindicatos patronais são organizações constituídas para a representação dos empregadores 
e a atuação na proteção dos seus interesses econômicos, profissionais ou sociais perante os 
sindicatos dos trabalhadores, os governos dos entes federados – União, estados e municípios – 
e demais órgãos do poder público. Essas entidades de classe têm ainda, como premissa, 
atuar na proposição e na defesa de projetos de lei e na discussão sobre atos normativos e 
demais normas e regulamentos que beneficiem os segmentos econômicos das empresas por  
elas representadas.

No setor do transporte, em particular, os sindicatos patronais compõem um sistema 
representativo que abrange os diferentes modais, em todas as regiões do país. Nesse âmbito, 
a Confederação Nacional do Transporte é a entidade de representação máxima do transporte 
no Brasil e reúne 27 federações e 5 sindicatos nacionais, que representam cerca de 164 mil 
empresas e 2,3 milhões de empregos.  

Dado o exposto, verificou-se na Pesquisa que a maior parte das empresas entrevistadas 
(75,2%) está associada a algum sindicato patronal, enquanto 19,2% delas não estão, ainda, 
associadas – conforme apresentado no Gráfico 17. 
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GRÁFICO 17
Associação sindical

75,2%

19,2%
5,6%

Sim Não NS/NR

PERGUNTA: A sua empresa é associada a algum sindicato patronal?

Percebe-se que há uma associação entre o porte das empresas entrevistadas e a sua filiação a 
sindicatos patronais. Assim, apenas 40,0% das microempresas estão sindicalizadas. Por outro 
lado, estão filiadas a entidades patronais em maior número as empresas de pequeno (70,1%), 
médio (85,7%) e grande26 (82,4%) portes.

Consideradas as regiões geográficas do país, há proporcionalmente, dentre as entrevistadas, 
mais empresas filiadas a sindicatos patronais nas regiões Sul (82,8%) e Sudeste (81,8%) que 
nas regiões Norte (69,2%), Centro-Oeste (60,7%) e Nordeste (51,7%).

EMPREGADOS
Os empregados de uma organização representam um ativo fundamental para o desempenho 
das suas operações, quer atuem nas atividades-fim da empresa, quer em atividades acessórias 
– e contribuem, de modo mais amplo, para a sua competitividade e êxito.
 
A propósito disso, o mercado de trabalho no país passou, em anos recentes, por transformações 
significativas, a exemplo da reforma trabalhista27 e do aumento do desemprego como 
resultado da pandemia de Covid-19. Em 2020 – o ano mais crítico em termos de impacto dessa 
pandemia na economia nacional –, enquanto o setor de transporte como um todo apresentou 
um saldo negativo de 60.797 postos formais de trabalho, o segmento do TRC gerou 41.690 
empregos formais. Em 2021, o setor de transporte apresentou um saldo positivo de 79.796 
postos, enquanto o segmento rodoviário de cargas acumulou 94.738 postos28. Esses números 
contextualizam a importância do TRC para o desempenho do emprego no transporte.
 
Dado o exposto, nos resultados da Pesquisa predominam empresas de grande porte, com 100 
ou mais empregados (44,2%) e empresas de pequeno porte, com 10 a 49 empregados (27,4%). 
Seguem-se as empresas de médio porte, com 50 a 99 empregados (18,1%) e microempresas, 
com até 9 empregados (9,7%)29.

26 Nas empresas de grande porte, porém, houve um número expressivo (8,8%) de respostas “Não soube/Não respondeu”.
27 Aprovada pela lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017.
28 Dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), compilados no Painel CNT do Emprego no Transporte. 
Para saber mais: https://cnt.org.br/painel-emprego-transporte.
29 A definição do porte da empresa segundo o número de empregados foi já referida no item “Tempo de atuação no setor”.
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GRÁFICO 18
Total de empregados
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33,4%

5,6% 5,2%
0,6%

De 1 a 9
empregados

PERGUNTA: Qual o total de empregados de sua empresa (incluindo motoristas próprios, profissionais da área administrativa, manutenção etc. 
Sendo o caso, informe o quantitativo referente a matriz e filiais de sua empresa)?

De 10 a 49
empregados

De 50 a 99
empregados

De 100 a 499
empregados

De 500 a 999
empregados

1.000 empregados
ou mais

NS/NR  

MOTORISTAS DE CAMINHÃO
Dentre os diversos profissionais envolvidos nas atividades de uma empresa de transporte, tais 
como aqueles que atuam na área administrativa e na manutenção, os motoristas de caminhão 
notabilizam-se pela visibilidade das suas funções, sendo elas muitas vezes a imagem que 
se projeta da empresa e do setor no público em geral. Em todo caso, a atividade-fim das 
empresas analisadas na presente Pesquisa – o transporte rodoviário de cargas – tem uma 
de suas funções principais – a condução do veículo – desempenhada pelos motoristas. Estes 
podem acumular, ainda, outras atividades correlatas à movimentação, como o manuseio da 
carga, o embarque e o desembarque de mercadorias, o atendimento aos clientes em campo e 
o processamento de documentos.
 
Dado o exposto, verificou-se que a maior parte das empresas entrevistadas (55,8%) tem até 
49 motoristas em seu quadro funcional. Considerando cada intervalo em separado, tem-
se que 36,0% das empresas têm de 10 a 49 motoristas contratados, às quais se seguem, 
proporcionalmente, aquelas com 100 a 499 motoristas (21,1%), até 9 motoristas (19,8%) e de 
50 a 99 motoristas (15,9%) – conforme apresentado no Gráfico 19. 

GRÁFICO 19
Total de motoristas
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De 500 a 999
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ou mais

NS/NR

PERGUNTA: Qual o total de motoristas próprios de caminhão de sua empresa?
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DIFICULDADES DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
A disponibilidade de vagas e o tempo médio de permanência dos motoristas nas empresas, 
referidos em itens adiante, são fatores que se relacionam, em certa medida, ao que se trata a 
seguir – as principais dificuldades na contratação de pessoal. 

De acordo com os resultados da Pesquisa, a dificuldade mais citada pelas empresas na 
contratação é o pouco tempo de experiência dos candidatos na atividade (46,1%) – conforme 
indicado no Gráfico 20. Seguem-se a falta de treinamento e/ou capacitação específicos para 
o setor rodoviário de cargas (31,5%) e a qualificação dos profissionais em outras áreas que 
não a do transporte (30,8%). Uma parcela significativa das empresas (20,0%) aponta a baixa 
atratividade da profissão como um dos entraves para a contratação no setor. 

Destaca-se que, no sentido de suprir as demandas por mão de obra qualificada no setor, o 
Sistema CNT, por meio do SEST SENAT, oferece diversos cursos especializados, presenciais e a 
distância, que auxiliam na formação de profissionais capacitados30, com impactos positivos para 
a sua empregabilidade, a produtividade do setor e, de modo geral, para toda a economia do país.

GRÁFICO 20
Dificuldades para contratação

NOTA: As empresas puderam citar mais de uma dificuldade na contratação de pessoal.
PERGUNTA: Qual(is) a(s) principal(is) dificuldade(s) de sua empresa na contratação de pessoal?

Profissionais com pouco tempo de 
experiência na atividade

Profissionais sem cursos ou treinamentos 
direcionados ao setor rodoviário de cargas

Profissionais sem qualificação

Baixa atratividade da profissão

Não tenho dificuldade para contratar 
profissionais qualificados

Outros

NS/NR

46,1%

31,5%

30,8%

20,0%

6,7%

5,8%

1,7%

ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS
Verifica-se, atualmente, uma carência de profissionais qualificados para preencher as vagas 
em determinadas atividades no transporte rodoviário de cargas. Tal fato decorre, em grande 
parte, do elevado nível de responsabilidade e requisitos exigidos para se exercer as atividades 

30 Para saber mais sobre os cursos do SEST SENAT: https://www.sestsenat.org.br/home.
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do setor. A exemplo disso, para se tornar um caminhoneiro profissional, é preciso cumprir o 
processo de habilitação, apresentar exames toxicológicos regularmente e realizar treinamentos 
e certificações rotineiras.
 
Por exemplo, para o transporte de cargas de maiores dimensão e peso, é necessário que o 
condutor possua a habilitação na categoria “E” – na qual se incluem carretas e caminhões com 
reboques e semirreboques articulados – e tenha pelo menos 21 anos de idade. Por demandar 
um esforço adicional de capacitação, presume-se que os jovens busquem outras profissões 
antes de ter a chance de se estabelecerem como motoristas de caminhão. Assim, as faltas de 
oportunidade do primeiro emprego e de experiência dos motoristas jovens acabam por induzir 
um aumento da idade média dos profissionais que atuam na categoria31.

Dado o exposto, e conforme os resultados da Pesquisa, as empresas entrevistadas apontaram 
que a atividade de motorista apresenta a maior carência de profissionais no TRC (65,1%) – 
conforme indicado no Gráfico 21. Seguem-se, em falta, as atividades de mecânicos/manutenção 
(19,2%), gerentes operacionais (15,1%) e profissionais da área administrativa (14,4%). 

GRÁFICO 21
Atividades com maior carência no mercado 

NOTA: As empresas puderam citar mais de uma atividade com maior carência de profissionais.
PERGUNTA: Qual(is) das seguintes atividades apresenta(m) maior carência de profissionais em sua empresa?

Motoristas

Mecânicos/manutenção

Gerentes operacionais

Profissionais da área administrativa

Outros

Nenhuma atividade

NS/NR

65,1%

19,2%

15,1%

14,4%

6,3%

6,0%

3,4%

DISPONIBILIDADE DE VAGAS PARA MOTORISTA
Conforme referido no item “Empregados”, o setor do transporte rodoviário de cargas apresentou 
saldos positivos quanto à criação de empregos formais nos anos de 2020 e 2021, a despeito 
do cenário tendencialmente negativo em outros setores da economia no mesmo momento, 
em decorrência dos efeitos da pandemia de Covid-19. Porém, apesar do grande número de 
contratações, a carência de motoristas nas empresas perdura, sendo esse um problema que 
antecede o período pandêmico.

31 Segundo dados da Pesquisa CNT Perfil dos Caminhoneiros 2019, a idade média do caminhoneiro é de 44,8 anos e 64,5% dos 
profissionais têm idade igual ou superior a 40 anos.
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Nesse contexto, verificou-se na presente Pesquisa que há disponibilidade de vagas para 
motoristas de caminhão em 44,6% das empresas entrevistadas – conforme representado no 
Gráfico 22.

GRÁFICO 22
Disponibilidade de vagas para motorista

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0%  – mas a 99,9%  – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA: Há na sua empresa vagas de motoristas de caminhão desocupadas atualmente? 

44,6%
54,7%

0,6%

Sim Não NS/NR

Dentre as empresas que têm vagas disponíveis para motoristas de caminhão, 37,2% delas 
informaram que têm mais de 5 vagas disponíveis. Destacam-se, nesse sentido, a dificuldade 
enfrentada pelas transportadoras em contratar motoristas de caminhão e a falta de 
profissionais capacitados no mercado32.

GRÁFICO 23
Número de vagas de motorista de caminhão disponíveis por empresa

53,6%

15,9%
11,1%

4,8% 5,3%
9,2%

Até 5 vagas De 6 a 10 vagas De 11 a 15 vagas De 16 a 20 vagas Mais de 20 vagas NS/NR

NOTA 1: Apenas para empresas com vagas de motorista disponíveis.
NOTA 2: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 99,9% – devido ao critério adotado para o arredondamento das 
casas decimais. 
PERGUNTA: Quantas vagas de motorista de caminhão estão disponíveis no momento?

As vagas para motorista estão disponíveis, em sua maioria, nas empresas de grande porte 
(60,4%) – conforme representado no Gráfico 24. As empresas com disponibilidade para 
motoristas têm, em média, segundo o porte, 3,2 vagas (microempresas), 2,9 vagas (pequenas 
empresas), 5,3 vagas (médias empresas) e 11,3 vagas (grandes empresas).

32 Conforme detalhado nos itens “Dificuldades de contratação de pessoal” e “Escassez de profissionais”.
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GRÁFICO 24
Disponibilidade de vagas por porte da empresa ofertante

NOTA: Apenas para empresas com vagas de motoristas de caminhão desocupadas atualmente.
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20,8%
16,4%

60,4%

Microempresas Empresa de Pequeno Porte Empresa de Médio Porte Empresa de Grande Porte

 

Ainda em relação às empresas que possuem vagas para motoristas de caminhão, 63,3% delas 
realizam o transporte de cargas do tipo lotação33.

GRÁFICO 25
Disponibilidade de vagas para motorista por tipo de transporte

NOTA: Apenas para empresas com vagas de motoristas de caminhão desocupadas atualmente.

63,3%

22,2%

8,2% 5,3% 1,0%

Carga lotação Carga fracionada 50% fracionada
e 50% lotação

Outros NS/NR

A maior parte das empresas com vagas para motoristas tem sua matriz localizada em Santa 
Catarina (17,4%), São Paulo (14,5%), Minas Gerais (14,5%) e Paraná (14,0%), conforme indicado 
no Gráfico 26.

33 Para a definição de carga do tipo lotação, ver o item “Tipo de carga”, em “Caracterização Operacional”.



40

P E S Q U I S A  C N T  P E R F I L  E M P R E S A R I A L  2 0 2 1

GRÁFICO 26
 Disponibilidade de vagas para motorista por localização da matriz

NOTA 1: Apenas para empresas com vagas de motoristas de caminhão desocupadas atualmente.
NOTA 2: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 100,1% – devido ao critério adotado para o arredondamento das 
casas decimais.
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TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DOS MOTORISTAS
A rotatividade de funcionários é um fator de custo importante nas empresas. A cada 
desligamento de um empregado, a empresa arca com os custos da sua rescisão e, ainda, da 
reposição e treinamento do novo contratado. Pode haver, de imediato, a descontinuidade 
ou mesmo a disrupção dos serviços realizados, dado que a contratação, o treinamento e a 
adaptação na empresa requerem algum tempo e podem levar à perda de produtividade. 

No TRC, isso também ocorre, em certa medida, dado o grau de especialização demandado em 
determinadas cadeias logísticas.
 
Nesse sentido, verifica-se na pesquisa realizada que, de forma predominante, os motoristas 
não permanecem por um longo período trabalhando em uma mesma empresa. Em 56,0% 
delas, o tempo de permanência de um motorista é de até 5 anos – conforme indicado no 
Gráfico 27. Em 17,7%, os motoristas permanecem por mais de 5 e até 10 anos.

Assim, as empresas de transporte devem se atentar ao tempo de permanência dos profissionais 
nos seus quadros e incorporar permanentemente, em seus processos, métodos de seleção, 
recrutamento e políticas de retenção.

GRÁFICO 27
Tempo médio de permanência dos motoristas contratados na empresa 

56,0%

17,7%

3,7% 1,5%

21,1%

Até 5 anos Mais de 5 até 10 anos Mais de 10 a 15 anos Mais de 15 anos NS/NR

PERGUNTA: Em média, qual é o tempo de permanência dos motoristas contratados em sua empresa?
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SALÁRIO DOS MOTORISTAS DE CAMINHÃO
Verificou-se, nos resultados da presente Pesquisa, que a faixa salarial dos motoristas de caminhão 
que predomina (32,8%) nas empresas entrevistadas situa-se no intervalo de R$ 2.201,00 a  
R$ 3.300,00 – conforme apresentado no Gráfico 28. Destaca-se, ainda, que em 43,3% das 
empresas, os salários pagos aos motoristas situam-se acima dessa faixa, com o limite superior 
de R$ 7.700,00, enquanto em 15,7% delas situa-se abaixo, com o limite inferior de R$ 1.101,00.

Ressalta-se que, em decorrência das disparidades regionais, o percentual de entrevistadas 
que pratica salários acima da faixa predominante no país – de R$ 2.201,00 a R$ 3.300,00 
– varia de acordo com a região onde se localiza a matriz. Na região Sul, 55,0% das empresas 
pagam acima dessa faixa salarial. Nas regiões Norte34 (46,2%), Sudeste (43,1%) e Centro-Oeste 
(45,9%), os percentuais de empresas que pagam salários superiores situam-se próximos à 
média nacional (43,3%). Por fim, na região Nordeste, apenas 10,3% das empresas pagam aos 
motoristas salários que se situam acima da faixa salarial predominante.  
 
A presente Pesquisa não visa a estimar qual seria a faixa salarial recomendada, ou mesmo 
desejável, sobretudo quando se considera que há diferenças regionais e, ainda, fatores como 
o tipo de carga e os requisitos exigidos para o seu transporte que podem influenciar os valores 
praticados. Nesse sentido, a dedicação à profissão e a aquisição de competências em áreas 
específicas podem ser diferenciais para que o motorista seja mais bem recompensado. Há de 
se considerar, ainda, as possibilidades de outros benefícios não incorporados ao salário.

GRÁFICO 28
Faixa salarial média dos motoristas de caminhão
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PERGUNTA: Qual é a faixa salarial média dos motoristas de caminhão de sua empresa?

JORNADA DE TRABALHO
O cumprimento das obrigações relativas à jornada de trabalho, no TRC, atende aos interesses 
tanto do motorista – no que tange à sua segurança, saúde e bem-estar – quanto da empresa 
– em produtividade e eficiência – e, ainda, da sociedade como um todo. A jornada do motorista 
é regulamentada pela lei nº 13.103, de 2015, que define, entre outros requisitos, a jornada 
máxima diária e os intervalos para almoço e descanso.  

34 Ressalva-se que houve, nas empresas da região Norte, um número expressivo (23,1%) de respostas “Não soube/Não respondeu” em 
relação à faixa salarial praticada.
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Dado o exposto, verifica-se que, em 69,0% das empresas entrevistadas, os motoristas exercem 
a atividade remunerada em escala diária (trabalham diariamente) – conforme apresentado no 
Gráfico 29. Em 19,0% das empresas, esses profissionais trabalham por demanda e, em outros 
10,8%, por escala.

GRÁFICO 29
Jornada típica

Trabalham diariamente Trabalham por demanda Trabalham por escala NS/NR

69,0%

19,0%
10,8%

1,3%

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0%  – mas a 100,1%  – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA: Qual é a jornada típica de trabalho dos motoristas de caminhão em sua empresa?

PLANO DE SAÚDE OU ODONTOLÓGICO
No seguimento do que foi referido no item “Dificuldades de contratação de pessoal”, importa 
destacar algumas iniciativas do setor do transporte no sentido de se contrapor a tais obstáculos.  

Além de salários mais vantajosos, uma forma de atrair novos profissionais são os benefícios 
oferecidos pela empresa no momento da sua contratação – a exemplo dos planos de saúde e 
odontológicos. 

Esse tipo de provento apresenta vantagens tanto para os profissionais quanto para as 
empresas, com ganhos no bem-estar do motorista, na diminuição dos afastamentos por 
motivo de doença, na melhoria da rotina de trabalho e no aumento da produtividade.

Em relação aos benefícios ofertados, verificou-se na Pesquisa que, em 63,4% das empresas 
entrevistadas, todos os funcionários têm plano de saúde ou odontológico, enquanto 28,4% 
não oferecem esse tipo de benefício aos seus funcionários – conforme indicado no Gráfico 30. 
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GRÁFICO 30
Oferta de plano de saúde ou odontológico

63,4%

7,5%

28,4%

0,6%

Sim. Para todos
os funcionários

Sim. Para parte
dos funcionários

Não NS/NR

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0%  – mas a 99,9%  – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA: A sua empresa oferece plano de saúde ou odontológico para os funcionários?

PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 
A remuneração variável é uma forma de recompensa utilizada por algumas empresas para 
complementar a remuneração fixa – o salário-base. Na maioria das vezes, essa remuneração 
variável está diretamente relacionada ao desempenho individual dos funcionários – sendo, 
assim, uma forma de atração e retenção dos profissionais.

De acordo com os resultados da Pesquisa, 62,1% das empresas entrevistadas oferecem o 
benefício de remuneração variável vinculado ao desempenho dos motoristas, enquanto em 
35,6% delas não há complemento variável à remuneração fixa mensal do motorista – conforme 
representado no Gráfico 31.

GRÁFICO 31
Remuneração variável

62,1%

35,6%

2,4%

Sim Não NS/NR

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0%  – mas a 100,1%  – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA: A sua empresa oferece algum programa de remuneração variável para motoristas?
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DA FROTA
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Nesta caracterização, são apresentados, para as empresas pesquisadas, os resultados 
relativos à composição da frota – tipo, idade e marca dos veículos de carga –, ao tipo de 
abastecimento, à existência de locais próprios de abastecimento, à natureza da manutenção – 
própria ou terceirizada –, à existência de programa próprio de renovação da frota e à frequência 
da aquisição de caminhões.   

COMPOSIÇÃO DA FROTA
No TRC, o veículo representa um dos ativos fundamentais para a realização da atividade-fim 
da empresa, devendo ter elevada disponibilidade e estar ajustado às necessidades do tipo e do 
volume da carga a ser transportada. 

A frota das empresas pode ser formada por um conjunto de um mesmo tipo ou de tipos 
diversos de veículos e implementos, sendo eles: 

 • Caminhão: veículo automotor destinado ao transporte de carga, com carroceria e 
peso bruto total superior a 3,5 toneladas35;

 • Caminhão-trator: veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro;

 • Semirreboque: veículo de um ou mais eixos que se apoia na sua unidade tratora ou é 
a ela ligado por meio de articulação;

 • Reboque: veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor36.

Refere-se que o caminhão pode realizar, independentemente de outros veículos ou 
implementos, o transporte de cargas – ao passo que, para tanto, o caminhão-trator e o 
semirreboque devem estar atrelados um ao outro. O reboque, ainda, pode ser engatado em 
um caminhão ou em um semirreboque, aumentando-lhes a capacidade de carga.

Ademais, o veículo de carga pode estar na posse da empresa, em frota própria, ou ser utilizado 
de modo terceirizado. Assim, cabe ao gestor decidir quanto a esse investimento na aquisição 
do veículo, que implica, ainda, custos de depreciação, manutenção e demais encargos.

Desta forma, são apresentadas a seguir informações referentes aos tipos de veículos e 
implementos que compõem a frota das empresas respondentes. 

Verificou-se, na Pesquisa, que a maior parte das empresas entrevistadas possui caminhão-
trator (72,2%), caminhão (65,9%) e semirreboque (54,7%), enquanto 36,4% possuem reboque 
na composição de sua frota atual – conforme apresentado no Gráfico 32. 

35 Ministério da Infraestrutura (2022b).
36 As definições de caminhão-trator, reboque e semirreboque constam no Código de Trânsito Brasileiro (lei nº 9.503/1997).
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PERGUNTA: A sua empresa possui caminhão-trator? / A sua empresa possui caminhão? / A sua empresa possui semirreboque? / A sua empresa 
possui reboque?

GRÁFICO 32
Posse de veículos e implementos de carga
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As empresas que possuem veículos de carga têm, em média, 78,7 caminhões e 74,1 
caminhões-tratores em operação, com uma idade média, respectivamente, de 5,6 e 5,0 anos 
– conforme os Gráficos 33 e 34.
 
O número e a idade média desses veículos variam segundo o porte das empresas: as 
microempresas possuem, em média, 11,7 caminhões; as pequenas, 14,1; as médias, 21,8; e 
as grandes, 150,7 caminhões. A idade média é de 6,7 anos para as microempresas; 5,9 para 
as pequenas; e 5,3 para as médias e grandes empresas. 

Quanto aos caminhões-tratores, as microempresas possuem, em média, 6,2 desses veículos; 
as pequenas, 13,7; as médias, 37,1; e as grandes, 126,0 caminhões-tratores. A idade média 
desses veículos nas microempresas é de 5,6 anos; nas pequenas, 5,3; nas médias, 5,0; e nas 
grandes, 4,8 anos. 

Consideradas apenas as empresas que possuem implementos, o número médio de 
semirreboques e reboques em operação é, respectivamente, de 132,7 e 66,9, com idades 
médias de 6,3 e 6,6 anos.
 
Analisados o seu número e a idade média segundo o porte, tem-se que as microempresas 
possuem, em média, 7,3 semirreboques; as pequenas, 16,0; as médias, 39,7; e as grandes, 
216,2 semirreboques. A idade média dos semirreboques nas microempresas é de 9,0 anos; 
nas pequenas, 5,7; e nas médias e grandes, 6,4 anos. 

Quanto aos reboques, as microempresas possuem, em média, 9,7 reboques, as pequenas, 
14,8; as médias, 40,3; e as grandes, 111,7 reboques. A idade média desses implementos nas 
microempresas é de 10,2 anos, nas pequenas, 5,6, nas médias, 6,6, e nas grandes, 6,7 anos.
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GRÁFICO 33
Número médio de veículos e implementos de carga segundo o porte da empresa
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GRÁFICO 34
Idade média de veículos e implementos de carga segundo o porte da empresa (em anos)
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Destaca-se que 43,1% das empresas possuem pelo menos um veículo de cada tipo (caminhão 
e caminhão-trator). Por outro lado, 28,0% possuem apenas caminhões-tratores e 19,8% só 
possuem caminhões – conforme apresentado no Gráfico 35.
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GRÁFICO 35
Posse combinada de veículos  Caminhão e caminhão-trator
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NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0%  – mas a 99,9% – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.

Quanto à posse combinada de veículos e implementos de carga, tem-se que:

 • Dentre as empresas que possuem caminhões, 65,4% possuem também caminhões-
tratores. Dentre as que não possuem caminhões, 89,7% possuem caminhões-
tratores.

 • Dentre as empresas que possuem caminhões-tratores, 59,7% possuem também 
caminhões. Dentre as que não possuem caminhões-tratores, 91,1% possuem 
caminhões.

 • Dentre as empresas que possuem caminhões-tratores, 69,6% possuem 
semirreboques e 44,8% possuem reboques.

MARCA DOS VEÍCULOS
Na definição dos veículos de carga da frota de uma empresa, alguns dos critérios que podem 
influenciar as decisões dos gestores quanto à marca incluem:

 • a diversidade de modelos; 

 • os custos de aquisição e manutenção; 

 • o consumo médio de combustível e dos demais insumos;

 • a adequação dos modelos e da sua mecânica às condições da infraestrutura na qual 
se deslocarão;

 • a disponibilidade de concessionárias e de lojas de autopeças; e 

 • o valor de revenda.

Nesse sentido, os resultados da Pesquisa indicaram que as marcas de veículos que predominam 
nas empresas entrevistadas, em proporções bastante próximas, são Mercedes-Benz (51,9%), 
Volvo (48,9%) e Scania (48,1%). Seguem-se as marcas Volkswagen (35,8%), Iveco (22,4%), DAF 
(15,9%) e MAN (8,4%) – conforme apresentado no Gráfico 36.  
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Ressalta-se que as empresas puderam referir, em suas respostas, mais de um fabricante, o que 
indica que algumas das frotas são compostas por veículos de diferentes marcas e, portanto, 
modelos. Dado que, em tese, poderia haver alguns ganhos na aquisição e na manutenção 
dos veículos em decorrência de toda a frota ser de uma mesma montadora37, ainda que com 
diferentes modelos, o fato de haver mais de uma marca pode ser um indicador de que há uma 
diversidade de necessidades e demandas de transporte em uma mesma empresa que são 
eventualmente atendidas pelos diferentes modelos e marcas. 

GRÁFICO 36
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NOTA: As empresas puderam citar mais de uma marca de veículos de sua frota.
PERGUNTA: Qual(is) a(s) marca(s) dos veículos de sua frota?

Nas microempresas, predominam as marcas Mercedes-Benz (40,0%) e Volkswagen (28,9%) 
– conforme apresentado no Gráfico 37. Nas de pequeno porte, as mais citadas são Mercedes-
Benz (40,0%) e Volvo (39,4%). Têm maior presença, nas médias empresas, Volvo (54,8%) e 
Mercedes-Benz (53,6%) e, nas grandes empresas, Scania (64,4%) e Mercedes-Benz (61,0%).

37 Tais ganhos decorrem da chamada “economia de escala”, quando, por exemplo, a frota é totalmente – ou, pelo menos, 
predominantemente – de um mesmo fabricante, como costuma ocorrer no transporte aéreo (para as aeronaves).
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GRÁFICO 37
Distribuição da marca de veículos da frota segundo o porte da empresa
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Nas empresas com até 5 anos de atuação no mercado, predominam as marcas Volkswagen 
(41,2%) e Mercedes-Benz (35,3%) – conforme apresentado no Gráfico 38. Naquelas com mais 
de 5 e até 10 anos, são citadas com maior frequência Mercedes-Benz (50,0%) e Volvo (42,3%). 
Nas empresas com mais de 10 e até 15 anos, Mercedes-Benz, Volvo, Scania e Volkswagen são 
igualmente citadas (42,6%). Também são referidas em igual número, nas empresas com mais 
de 15 e até 20 anos, Mercedes-Benz, Volvo e Scania (44,1%). Por fim, nas empresas com mais 
de 20 anos de atuação, predominam Mercedes-Benz (57,1%) e Scania (56,4%).

Destaca-se, nas segmentações segundo o porte e o tempo de atuação da empresa, que 
alguns dos valores são relativamente próximos ou de fato coincidentes, mesmo quando se 
consideram a terceira e a quarta montadoras mais citadas.

GRÁFICO 38
Distribuição da marca de veículos da frota segundo o tempo de atuação da empresa
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TIPO DE ABASTECIMENTO
Os resultados da Pesquisa mostram que, em média, 99,89% dos veículos das empresas 
entrevistadas são abastecidos com diesel – conforme indicado no Gráfico 39. Já o gás natural 
veicular (GNV) e a eletricidade, em conjunto (0,11%), ainda têm uma participação muito reduzida 
no setor como fonte de energia para a tração dos veículos.

Importa referir que a elevada dependência de combustíveis fósseis do setor do transporte e 
a política de precificação do diesel adotada no país38 acabam por tornar os transportadores 
mais sujeitos aos impactos das flutuações do preço do petróleo. Tal situação dificulta a gestão 
financeira das empresas, afetando as margens de lucro e muitas vezes impedindo o repasse 
dos custos aos embarcadores.

Ademais, as fontes alternativas de energia de tração para o transporte de cargas ainda 
têm vários desafios à sua adoção mais disseminada no Brasil, devido, entre outros fatores, 
aos custos de renovação da frota, de implantação da infraestrutura de abastecimento e de 
adaptação das indústrias de veículos e autopeças39.

GRÁFICO 39
Tipo de abastecimento

PERGUNTA: Qual é a distribuição dos veículos segundo o tipo de abastecimento/alimentação?

99,89%

0,07% 0,04%

Diesel GNV Elétrico

LOCAIS PRÓPRIOS DE ABASTECIMENTO
Nas empresas de TRC, a composição de custos é, em grande medida, impactada pelos insumos 
relacionados aos veículos. Importa, assim, que seja feito um gerenciamento criterioso de suas 
rubricas, a exemplo da de combustíveis, que pode ser gerida, por exemplo, ao nível do consumo 
– com a adoção de práticas de direção econômica – e da sua aquisição e distribuição. Neste 
caso, a implantação de locais próprios de abastecimento nas instalações das empresas pode 
ser compensadora do ponto de vista econômico.

38 Ver item “Política de precificação do diesel pela Petrobras” em “Opinião dos empresários”.
39 Para que os transportadores tenham mais conhecimento sobre outras fontes renováveis, a CNT lançou a série “Energia no Transporte”. 
De periodicidade semestral, a série fornece informações sobre fontes de energia para o setor de transporte, sua procedência, panoramas 
nacional e internacional, vantagens da utilização e desafios sob os aspectos técnicos e ambientais.
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Nessa situação, os veículos da frota própria ou de terceirizados passam a ser abastecidos 
dentro do perímetro da empresa – por exemplo, em suas garagens. Não se trata de um 
estabelecimento comercial, mas de um posto de uso privativo. As vantagens são o maior 
controle da qualidade do combustível, uma operação com maior disponibilidade (24 horas), 
a redução dos custos com deslocamentos, maior previsibilidade dos gastos e menor valor de 
compra do combustível.

A viabilidade da implantação de locais próprios de abastecimento nas instalações da empresa 
deve ser avaliada tendo em conta fatores como o consumo médio mensal de combustível da 
frota, o investimento inicial em infraestrutura e equipamentos, os custos fixos com segurança, 
manutenção e monitoramento, a necessidade de emissão de licenças e certificados para o 
funcionamento da atividade, além da necessidade de controle da qualidade dos fornecedores.

Refere-se, ainda, que os locais próprios de abastecimento são uma solução viável para veículos 
que se deslocam em uma área geográfica que corresponda à sua autonomia. De outra forma, 
à medida que o veículo se distancia e precisa ser reabastecido, deverá ser utilizada a rede 
comercial de postos de combustível ou outra base de apoio em uma filial.

Dado o exposto, percebe-se que a maioria das empresas entrevistadas (55,0%) possui locais 
próprios de abastecimento, enquanto os restantes 45,0% não os possuem – conforme 
apresentado no Gráfico 40. Verifica-se, ainda, uma associação entre o porte das empresas e a 
existência desses locais. Do total das micro, pequenas, médias e grandes empresas, possuem 
abastecimento próprio, respectivamente, 22,2%, 35,4%, 58,3% e 73,7%.

GRÁFICO 40
Local próprio de abastecimento

PERGUNTA: Sua empresa possui locais próprios de abastecimento de combustível?

55,0%
45,0%

Sim Não

MANUTENÇÃO
Em uma empresa de TRC, a decisão de realizar a manutenção da sua frota em oficinas próprias 
ou terceirizadas implica a consideração de critérios semelhantes aos adotados para os locais 
de abastecimento. Assim, convém ter em conta os ganhos econômicos e operacionais que se 
podem obter do maior controle sobre os preços dos fornecedores, da maior disponibilidade dos 
serviços e da diminuição dos deslocamentos. As estruturas de manutenção próprias, porém, 
implicam a realização de investimentos iniciais e custos fixos que, eventualmente, apenas se 
justifiquem em decorrência da escala da operação.
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Assim, verifica-se que, das empresas entrevistadas, 44,4% realizam a manutenção da sua frota 
apenas em oficinas terceirizadas – conforme indicado no Gráfico 41. Uma parcela também 
significativa das empresas (40,5%) recorre tanto a oficinas próprias quanto a terceirizadas para 
a sua manutenção. Por fim, 13,4% das entrevistadas utilizam apenas oficinas próprias. 

Segundo o porte, tem-se que 24,4% das microempresas utilizam oficinas próprias – ainda 
que parte delas recorra também a oficinas terceirizadas. Considerado esse mesmo critério, as 
oficinas próprias são soluções adotadas por 37,0% das pequenas empresas, 47,6% das médias 
empresas e 74,1% das grandes empresas. 

GRÁFICO 41
Local de manutenção dos veículos 

PERGUNTA: Em relação à manutenção dos veículos de sua empresa, ela é feita em:
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RENOVAÇÃO DA FROTA
A renovação da frota de veículos permite que se aprimore a sustentabilidade dos setores 
econômicos em particular e da sociedade como um todo.  

A esse propósito, destaca-se que, nos diferentes países, e também no Brasil, estão sendo 
adotados para a indústria automotiva padrões normativos mais rigorosos e tecnologias mais 
eficientes em termos de emissões de poluentes e consumo de combustíveis. Referem-se, 
ainda, os dispositivos e sistemas embarcados que conferem maior segurança à condução40. 
Assim, a substituição – e a destinação ambiental adequada – de veículos mais antigos tem 
impactos positivos, por exemplo, na melhoria da qualidade do ar, na diminuição dos custos dos 
transportadores e na redução do número de sinistros de trânsito.

Verifica-se, porém, nos resultados da Pesquisa, que a maior parte das empresas entrevistadas 
(50,6%) não possui programa próprio de renovação da frota – conforme indicado no Gráfico 42. 
Por outro lado, a parcela que adota tal programa (47,4%), apesar de ser minoritária, é bastante 
significativa – o que pode ser considerado uma perspectiva positiva para o setor. 

40 A exemplo dos sistemas que permitem algum nível de automação para a frenagem e a manutenção do veículo na sua faixa de 
circulação, evitando colisões.
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Conforme já referido no item “Composição da frota”, a idade média dos veículos é 
tendencialmente menor quanto maior for o porte da empresa pesquisada. Em conformidade 
com esse resultado, tem-se que apenas 11,1% das microempresas possuem programa próprio 
de renovação da frota. Esse percentual, nas empresas de pequeno, médio e grande portes, 
cresce, respectivamente, para 25,2%, 45,2% e 70,7%.  

GRÁFICO 42
Programa próprio de renovação da frota

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0%  – mas a 99,9%  – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA: A sua empresa tem programa próprio de renovação da frota?
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Sim Não NS/NR

FREQUÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES
No seguimento da análise dos programas próprios de renovação da frota, apresentam-se a 
seguir os resultados para a frequência de aquisição de caminhões nas empresas entrevistadas. 
Constatou-se que predominam (35,1%) as empresas que adquirem novos veículos anualmente 
– conforme apresentado no Gráfico 43. Reitera-se que a idade média dos veículos, nas 
empresas pesquisadas, é tendencialmente menor quanto maior for o seu porte – o que pode 
estar relacionado com a negociação com as concessionárias quanto aos ganhos da aquisição 
em escala (em grande número).

Os novos veículos são adquiridos pelas empresas tanto para ampliação como para substituição 
de um patrimônio mais antigo. Sendo assim, dado que 71,8% das empresas adquirem 
caminhões em um período de até 5 anos (de 1 a 5 anos), justifica-se que a idade média dos 
veículos seja de 5,6 anos41.

Observa-se, ainda, que dentre as empresas que possuem programa próprio de renovação 
da frota, 62,7% adquirem caminhões em um período de até 2 anos, enquanto o percentual 
daquelas que não possuem esses programas, considerado o mesmo período, é de 31,1%.

41 Como observado na análise feita em “Composição da frota”.
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GRÁFICO 43
Frequência de aquisição de caminhões
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PERGUNTA: Com qual frequência sua empresa habitualmente adquire caminhões?

Na aquisição dos veículos, a forma de pagamento mais utilizada pelos empresários entrevistados 
é o financiamento com banco privado (29,1%), seguido pelo Finame42, utilizado em 21,1% das 
empresas – conforme indicado no Gráfico 44. Outros 16,4% utilizam recursos próprios. Destaca-
se que uma pequena parcela, de 2,6%, aluga os veículos ao invés de adquiri-los.

GRÁFICO 44
Modalidade de pagamento
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PERGUNTA: Qual modalidade de pagamento foi MAIS UTILIZADA para a aquisição desses veículos?

Constatou-se, ainda, que o financiamento pelo Finame é utilizado com mais frequência por 
micro (54,2%) e pequenas empresas (53,0%), enquanto as de médio (54,2%) e grande portes 
(50,6%) recorrem mais frequentemente aos bancos privados. Ressalva-se, porém, que os 
percentuais de tipo de financiamento indicados são muito próximos. Uma explicação possível 
para essa constatação é que as empresas de maior porte tendem a gozar de vantagens em 
seu relacionamento bancário, dados o volume e a frequência de suas operações.

42 Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).
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Nesta seção, são caracterizados os aspectos operacionais das empresas pesquisadas 
mediante a apresentação dos resultados relativos aos tipos de carga, aos tempos de entrega 
e de carga e descarga, à ocorrência de avarias, ao percentual de viagens de retorno vazio, à 
ocupação dos veículos e aos períodos, ao longo do ano, de menor e maior demanda. 

TIPOS DE CARGA SEGUNDO A OCUPAÇÃO DA 
CAPACIDADE DO VEÍCULO
A carga, no transporte, pode ser categorizada, entre outros, pelo modo como é feita a ocupação 
da capacidade do veículo e, ainda, pela sua natureza. Nesse sentido, apresentam-se a seguir 
os resultados da Pesquisa para os tipos de carga “lotação” e “fracionada” e, no próximo item, 
os tipos de carga segundo a sua natureza. 

A carga do tipo lotação (ou carga fechada) caracteriza os deslocamentos em que há um único 
embarcador e, geralmente, um só destino no itinerário. Nela, as mercadorias ocupam toda 
a capacidade do veículo – ou, ainda, não compartilham esse espaço com cargas de outros 
embarcadores. A lotação demanda, para as empresas de transporte, a disponibilidade 
de veículos de diferentes portes, de acordo com os tipos de carga – havendo, ainda, um 
maior aproveitamento da sua capacidade. Por não haver, na lotação, paradas e atividades 
intermediárias de manuseio e transporte, há, comparativamente à carga fracionada, menores 
custos, maior possibilidade de cumprimento dos prazos e menor risco de avarias e roubos de 
cargas. Na lotação, o embarcador deve dispor de um volume mínimo de carga que justifique 
a contratação de toda a capacidade ofertada no veículo – sendo, portanto, presumível que se 
trate de prática comum às empresas de maior porte. 

Na carga fracionada, por sua vez, a capacidade do veículo é compartilhada, em cada 
deslocamento, por mercadorias de dois ou mais embarcadores, com diferentes destinos ao 
longo do itinerário. Dada a sua maior complexidade, comparativamente com a lotação, esse 
tipo de operação demanda grande capacidade de organização e um controle rigoroso das 
entregas, de modo a evitar erros e extravios. Por fim, a carga fracionada atende às demandas 
dos embarcadores cuja carga não atinge o volume mínimo para ocupar a capacidade de um 
veículo por completo.

Nesse sentido, constatou-se na Pesquisa que, nas empresas entrevistadas, predomina 
o transporte de cargas do tipo lotação (57,5%) – conforme apresentado no Gráfico 45. O 
transporte de cargas fracionadas ocorre em 27,6% das empresas e, em 9,7% delas, a operação 
abrange esses dois tipos de carga.

Considerado o porte das empresas, a carga lotação também predomina em relação à carga 
fracionada em todos os estratos analisados. Importa destacar que a menor diferença entre os 
percentuais de empresas que praticam a lotação (48,9%) e a carga fracionada (40,0%) ocorre 
nas microempresas.  
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GRÁFICO 45
Tipo de transporte predominante 

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0%  – mas a 99,9%  – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA: Qual é o tipo de transporte predominante em sua empresa?
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TIPOS DE CARGA SEGUNDO A SUA NATUREZA
A natureza da carga impõe, ao transportador, requisitos específicos em relação ao tempo 
de carga e descarga, à necessidade de embalagens e equipamentos de transbordo, à 
complexidade do controle dos processos e à disponibilidade e capacitação da mão de obra. 
A oferta de transporte de cargas requer, assim, algum nível de especialização, a depender da 
sua natureza: carga geral, granéis sólidos e líquidos, carga perigosa, carga frigorificada, carga 
indivisível e excepcional de grande porte e carga viva – o que condicionará, por exemplo, as 
decisões relativas às aquisições de veículos, com impacto nos custos e na produtividade.

Dado o exposto, a carga geral caracteriza-se por ser transportada com acondicionamento, 
marca de identificação e contagem de unidades, podendo ser embalada43 ou solta. Nesse tipo 
de carga, ainda, inclui-se uma grande variedade de mercadorias e produtos que precisam ser 
arrumados no veículo onde serão transportados – o que demanda tempo –, podendo haver 
perdas e avarias.

A carga a granel, por sua vez, é homogênea, e pode ser sólida, líquida ou gasosa. Os granéis 
são transportados sem acondicionamento, marca de identificação ou contagem de unidades – 
e neles são incluídos produtos agrícolas e minerais, a exemplo de soja, milho e minério de ferro. 

A carga frigorificada precisa ser mantida congelada – ou refrigerada – durante o transporte, 
para que conserve as suas qualidades até chegar ao destino.

A carga perigosa, devido à sua natureza, oferece riscos à saúde das pessoas que a manuseiam, 
aos demais usuários da via e ao ambiente, podendo, ainda, danificar o veículo e causar acidentes.  

A carga indivisível e excepcional de grande porte apresenta dimensões e peso que excedem os 
limites regulamentados para a circulação rotineira – demandando, assim, que seja previamente 
solicitada e emitida uma autorização especial de trânsito. 

43 Inclui-se, nesse critério de embalagem, a unitização: agrupamento de volumes em unidades de carga padronizadas para o seu 
armazenamento e transporte (tais como pallets e contêineres).
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As cargas dos tipos “perigosa” e “indivisível e excepcional de grande porte”, em particular, 
requerem cuidados especiais e demandam capacitação específica para os motoristas.

Já a carga viva caracteriza-se pelo transporte de animais vivos para fins de revenda, abate ou 
apenas deslocamento, devendo ser cumpridas as condições que garantam o seu bem-estar 
e saúde, atendendo requisitos específicos, por exemplo, quanto ao espaço, à ventilação e ao 
limite de tempo de transporte.

Dado o exposto, constatou-se na Pesquisa que predomina, nas empresas entrevistadas, o 
transporte de carga geral (64,7%) – conforme indicado no Gráfico 46. A quantidade de empresas 
que realizam o transporte de granéis sólidos (22,8%) e líquidos (12,1%) e de carga frigorificada 
(8,8%), por sua vez, evidencia o fato de o perfil produtivo nacional ter uma base significativa de 
produtos agropecuários. Destaca-se, ainda, o transporte de cargas perigosas (16,6%).

GRÁFICO 46
Tipo de carga transportada
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NOTA: As empresas puderam citar mais de um tipo de carga transportada.
PERGUNTA: Quais os principais tipos de carga transportada?
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TEMPO DE ENTREGA
O tempo de entrega define-se como o período, na cadeia de transporte, que abrange as etapas 
de carga, deslocamento e descarga. No sentido de satisfazer as expectativas do embarcador 
e do cliente final, cabe ao transportador não apenas tentar reduzir esse tempo de entrega, 
atendidos os requisitos legais e de segurança, como também informar, com a precisão possível, 
a data e o horário em que ela ocorrerá. 

Para tanto, são considerados fatores como a capacidade de processamento da carga, os tempos 
de carga e/ou descarga, a velocidade permitida, as restrições à circulação de caminhões44  

44 A propósito desse tema, a CNT publicou, em 2018, o estudo “Logística Urbana  Restrições aos Caminhões?”. Para saber mais:  
https://cnt.org.br/logistica-urbana-restricoes-caminhoes. 
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e a jornada de trabalho do motorista. Devem ser, ainda, observados aspectos como os 
congestionamentos, os sinistros, a má qualidade da infraestrutura viária e a indisponibilidade 
de vagas de carga e descarga, que podem gerar atrasos. 

Dado o exposto, constatou-se na Pesquisa que o tempo médio para a entrega das cargas, nas 
empresas entrevistadas, é de 59,7 horas45. 

Ao analisar a abrangência geográfica das empresas, porém, tem-se que aquelas que realizam 
apenas transporte municipal apresentam tempo médio de entrega de 23,3 horas. As empresas 
que realizam os transportes intermunicipal, interestadual ou internacional, por sua vez, 
apresentam, respectivamente, os tempos médios de entrega de 25,6, 53,846 e 167,6 horas47.

Apresentam-se, no Gráfico 47, os intervalos dos horários médios para as entregas e as suas 
frequências. Destaca-se, que em um grande número de empresas (36,2%) se desconhece ou 
não se monitora esse importante indicador (Não sabe/Não respondeu). Os demais intervalos, 
em sua maioria, são bastante próximos, devendo-se assinalar que 25,4% das entregas, em 
média, são realizadas em até 24 horas e metade das entregas (50,9%), em média, é realizada 
em até 3 dias.

Cabe destacar que as distâncias percorridas num país de grande extensão (como o Brasil) 
e o reduzido número de áreas próprias para carga e descarga em meio urbano são fatores 
contribuintes para a ampliação do tempo de entrega.

GRÁFICO 47
Tempo médio de entrega
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PERGUNTA: Qual o tempo médio em horas, para a entrega das cargas?

TEMPO DE CARGA E/OU DESCARGA
As atividades relacionadas ao transporte de cargas – como os deslocamentos, as cargas 
e descargas, a consolidação de mercadorias e até mesmo a manutenção dos veículos – 
demandam uma grande coordenação entre as partes envolvidas, dado que tais atividades 
funcionam no âmbito de uma cadeia logística, com diferentes tempos de duração, devendo 
ocorrer em simultâneo ou em sequência, em momentos precisos.

45 Aproximadamente dois dias e doze horas. 
46 Aproximadamente dois dias e seis horas. 
47 Aproximadamente sete dias. 
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Os períodos em que determinados ativos, como veículos e motoristas, estão ociosos quando 
deveriam estar em plena atividade decorrem por vezes da falta da referida coordenação 
entre as partes e podem ser agravados, por exemplo, por fatores como congestionamentos e 
sinistros48.

Ademais, a presteza com que cada uma das atividades é realizada também afeta não apenas 
o seu desempenho isoladamente, mas, em cadeia, todas as operações restantes.

Nesse sentido, verificou-se que o tempo médio dispendido exclusivamente nas operações 
de carga e descarga49 dos veículos, nas empresas entrevistadas, é de 5,2 horas. Conforme 
indicado no Gráfico 48, em 44,0% das empresas, o tempo médio para essas operações é de 
até 3 horas.

GRÁFICO 48
Tempo médio de carga e/ou descarga 

44,0%

14,7%
7,5% 4,7%

29,1%

Até 3 horas Mais de 3 até 6 horas Mais de 6 até 12 horas Mais de 12 horas NS/NR

PERGUNTA: Qual o tempo médio de carga e/ou descarga dos veículos (desconsiderando o tempo de espera)?

No destino final ou em uma etapa intermediária do transporte de mercadorias, os motoristas, 
muitas vezes, dispendem algum tempo à espera de que as operações de carga e descarga 
sejam iniciadas – o que pode ser devido, por exemplo, à indisponibilidade imediata de vagas, 
do pessoal encarregado das operações ou mesmo do cliente para receber a documentação e 
a mercadoria.

Tal ociosidade tem impactos indesejados, como o atraso nas entregas posteriores, a 
necessidade de alterações de itinerários, o consumo desnecessário de insumos (combustível) 
com o veículo em funcionamento, o pagamento adicional de diárias, horas extras, alimentação 
e hospedagem aos motoristas, e a diminuição da disponibilidade para outras operações.

Dado o exposto, constatou-se que o tempo médio de espera até que se iniciem as operações 
de carga e/ou descarga é de 6 horas. Conforme apresentado no Gráfico 49, em 40,9% das 
empresas, o tempo médio de espera para essas operações é de até 4 horas50.

48 Fatores considerados na estimativa do tempo de entrega.
49 Não são considerados os períodos em que o motorista está em deslocamento ou à espera de que se iniciem as operações de carga 
e descarga.
50 Destaca-se que, conforme definido na Lei nº 13.103/2015 (Lei do Motorista), “quando (o tempo de) espera (...) for superior a 2 (duas) 
horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o 
tempo será considerado como de repouso” (Art. 235-C, § 11, que trata do serviço do motorista profissional empregado).
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A existência de tempos de espera dilatados revela a necessidade de se compatibilizar com 
embarcadores e receptores das cargas processos que agilizem essa etapa. Hoje, a ampla 
disponibilidade de sistemas de rastreio e de monitoramento permite agendamentos, 
sequenciamentos e previsão de recursos (humanos e de equipamentos), de forma a se obter 
ganhos mútuos de eficiência.

GRÁFICO 49
Tempo médio de espera para carga e/ou descarga

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 100,1% – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA: Qual o tempo médio de espera para carga e/ou descarga dos veículos?
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35,8%

Até 4 horas Mais de 4
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Os tempos médios de espera apresentam uma distribuição semelhante, quanto aos escalões 
horários, nos diferentes tipos de carga (carga geral, granéis sólidos e líquidos e carga perigosa). 
Nos granéis sólidos, porém, predominam (44,3%) os tempos médios de espera de até 4 horas. 
Nas cargas perigosas, por outro lado, há, em relação aos outros tipos de carga, um número menor 
de empresas cujo tempo médio de operações é de até 4 horas (37,7%) e um maior número delas 
(10,4%) em que o tempo de espera excede as 12 horas – conforme apresentado no Gráfico 50. 
Tal resultado pode indicar que os requisitos para essas operações são mais rigorosos, ou ainda 
que existe uma menor capacidade de processamento nos locais de carga e/ou descarga. 

GRÁFICO 50
Tempo médio de espera para carga e/ou descarga segundo o tipo de carga

Carga geral Granel sólido Carga perigosa Granel líquido

Mais de 4 até 8 horas Mais de 8 até 12 horas Mais de 12 horas NS/NRAté 4 horas
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AVARIAS
A entrega da mercadoria em seu destino nas mesmas condições em que foi embarcada, em 
termos de integridade e características intrínsecas, constitui uma das premissas do transporte 
de cargas. Porém, isso pode não ocorrer, em alguns casos, devido, entre outros fatores, a 
falhas no manuseio ou no acondicionamento, má condição da infraestrutura, sinistros e danos 
causados por terceiros – implicando, por exemplo, perdas inerentes ao valor da carga e à sua 
devolução. 

Nesse sentido, e de acordo com os resultados da Pesquisa, constatou-se que, em média, nas 
empresas entrevistadas, apenas 1,7% das cargas transportadas sofreu algum tipo de avaria 
durante o percurso do transporte realizado.

Conforme indicado no Gráfico 51, tem-se que, em 33,0% das empresas, houve, em média, 
avarias em até 1,5% das cargas. Em 13,8% delas, as avarias ocorreram, em média, em mais de 
1,5% e em até 3,0% das cargas transportadas.

GRÁFICO 51
Percentual de avarias

33,0%

13,8%

7,8%
4,1%

31,3%

10,1%

Transportadora

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 100,1% – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA: Qual o percentual de avaria nas cargas?
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Destaca-se o percentual de empresas nas quais não ocorrem avarias (31,3%). Ao analisar esse 
estrato segundo o porte das empresas, tem-se que esse percentual diminui à medida que 
aumenta o porte. Assim, os percentuais de micro, pequenas, médias e grandes empresas nas 
quais não ocorrem avarias são, respectivamente, de 55,6%, 44,1%, 23,8% e 21,5% – conforme 
indicado no Gráfico 52. Por outro lado, se for considerado o tipo de carga segundo a ocupação 
da capacidade do veículo, tem-se que não ocorrem avarias em 37,5% das empresas que 
realizam o transporte de cargas do tipo lotação. Esse valor é de 18,8% nas empresas que 
operam a carga fracionada.
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GRÁFICO 52
Percentual de avarias segundo o porte da empresa
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Destaca-se, dentre as empresas que não sofrem avarias, aquelas que transportam graneis 
líquidos (53,6%) – conforme indicado no Gráfico 53. Nas que transportam carga geral, por 
exemplo, esse percentual é de apenas 23,7%. Tem-se, ainda, que os percentuais de avarias 
superiores a 3,0% ocorrem em maior número nas empresas que transportam carga geral 
(13,6%) e carga perigosa (9,1%).

GRÁFICO 53
Percentual de avarias segundo o tipo de carga
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VIAGENS DE RETORNO VAZIO
A ocupação máxima da capacidade de transporte ofertada indica, em boa medida, a eficiência 
do planejamento e da gestão das empresas e, ainda, do consumo eficiente de recursos. Ocorre, 
porém, de um número expressivo de viagens de retorno ser realizado em vazio – sem carga. 
Isso se dá, em parte, pela própria conformação das cadeias produtivas, nas quais se tem, muitas 
vezes, uma grande demanda em um único sentido do transporte. Ademais, a contratação de 
cargas de retorno torna-se ainda mais complexa em deslocamentos com destino em locais 
remotos e/ou com baixa densidade.

Nesse sentido, constatou-se que a média percentual de viagens de retorno realizadas com 
carga vazia é de 33%, consideradas as empresas entrevistadas. Destaca-se, nos resultados, 
o percentual de empresas que não realizam nenhuma viagem de retorno vazio (20,9%) –  
conforme indicado no Gráfico 54. Também se destacam as empresas com até 10,0% de  
viagens em vazio (19,0%) e mais de 25,0% e até 50,0% (18,3%). Em 20,2% delas, ainda, mais da 
metade das viagens de retorno são realizadas em vazio.

GRÁFICO 54
Percentual de viagens de retorno vazio

PERGUNTA: Qual o percentual de viagens de retorno vazio?
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Verificou-se que, quanto ao tipo de carga, os maiores percentuais de empresas sem nenhuma 
viagem de retorno vazio ocorrem naquelas que transportam carga geral (23,7%) e granel sólido 
(21,7%). A carga perigosa e o granel líquido, por sua vez, apenas têm todas as viagens de retorno 
demandadas, respectivamente, em 10,4% e 8,9% das empresas. Na análise das empresas com 
mais de 50,0% das viagens de retorno sem qualquer ocupação, também predominam aquelas 
que transportam granel líquido (32,1%) e carga perigosa (27,3%). 

OCUPAÇÃO
Na sequência do que foi referido no item anterior, importa analisar a ocupação da oferta de 
transporte em termos da capacidade do veículo, em cada viagem – se a sua ocupação está 
completa ou, em parte, ociosa.

Assim, os resultados da Pesquisa indicam que, em média, 89,2% das viagens são realizadas com 
a ocupação completa da capacidade ofertada no veículo, sendo os restantes 10,8% de viagens, 
em média, realizadas tendo o veículo alguma capacidade ociosa – conforme representado no 
Gráfico 55.
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GRÁFICO 55
Percentual médio de viagens segundo a ocupação da capacidade

PERGUNTA: Em média, qual o percentual de viagens do seu veículo com:
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Ao analisar a ocupação da oferta de transporte segundo o porte da empresa, tem-se que, em 
90,2%, em média, das viagens realizadas pelas empresas de grande porte, os seus veículos 
circulam com a capacidade completa, enquanto nas microempresas esse percentual é de 
87,4% – conforme apresentado no Gráfico 56.

GRÁFICO 56
Percentual médio de viagens segundo a ocupação da capacidade – Porte da empresa

Microempresa Empresa de Pequeno Porte Empresa de Médio Porte Empresa de Grande Porte

87,4% 88,5% 88,8% 90,2%

Nas cargas do tipo lotação, tem-se em geral uma carga mais padronizada, cuja forma de 
alocação tende a ser mais homogênea – podendo haver, ainda, o interesse do embarcador em 
maximizar o volume transportado. Nas empresas que realizam apenas o transporte desse tipo 
de carga, em 91,6% das viagens, em média, os veículos circulam com a capacidade completa, 
sendo esse percentual de 83,8% no caso das empresas que transportam apenas carga 
fracionada – conforme indicado no Gráfico 57. Tal resultado corrobora o que foi já referido 
no item “Tipos de carga segundo a ocupação da capacidade do veículo” em relação ao maior 
aproveitamento da oferta de transporte na carga do tipo lotação.
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GRÁFICO 57
Percentual médio de viagens com capacidade completa - Carga lotação e carga fracionada

Carga lotação Carga fracionada 50% fracionada e 50% lotação

91,6%
83,8% 87,3%

Ao analisar o aproveitamento da oferta de transporte segundo a natureza da carga, destaca-se 
que o percentual médio de viagens realizadas com a capacidade completa, para empresas que, 
dentre suas cargas, transportam granel sólido, é de 93,3%, sendo de 89,3% para aquelas que 
transportam carga viva e de 89,2% para as que movimentam carga frigorificada – conforme 
apresentado no Gráfico 58.

GRÁFICO 58
Percentual médio de viagens com capacidade completa - Cargas segundo a sua natureza
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Considerada a abrangência geográfica das empresas de transporte, verifica-se que aquelas que 
têm uma atuação no âmbito municipal – realizado, comparativamente aos demais, em menores 
distâncias e em contextos com maior densidade populacional –, apresentam maior percentual 
médio de viagens com capacidade completa (92,3%) – conforme indicado no Gráfico 59.
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GRÁFICO 59
Percentual médio de viagens com capacidade completa - Abrangência geográfica
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PERÍODO DE MENOR DEMANDA
A demanda pelos serviços de transporte, consoante a natureza da carga, pode apresentar 
variações significativas ao longo do ano. Percebem-se, assim, padrões cíclicos que estão 
relacionados com a dinâmica dos diferentes segmentos econômicos. 

Essa sazonalidade na demanda é condicionada por diversos fatores, tais como o calendário de 
colheita de grãos e os períodos de maior consumo de produtos não essenciais, na proximidade 
de datas comemorativas. A exemplo disso, tem-se o período de março a junho como o de 
maior volume movimentado para a exportação de soja – um dos principais produtos da pauta 
de exportações do país.

Dado o exposto, constatou-se na Pesquisa que, para as empresas entrevistadas, os meses 
com a menor demanda por serviços de transporte são janeiro (53,9%) e fevereiro (44,8%) – 
conforme indicado no Gráfico 60.
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GRÁFICO 60
Meses com menor demanda

NOTA: As empresas puderam citar mais de um mês com menor demanda.
PERGUNTA: Qual(is) o(s) mês(es) do ano com menor demanda pelo serviço de sua empresa?
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PERÍODO DE MAIOR DEMANDA
No seguimento do item anterior, reitera-se que a sazonalidade própria aos segmentos 
econômicos – industriais, agrícolas, minerais e de serviços – tem impacto na demanda pelos 
serviços de transporte.

A exemplo disso, o transporte de produtos acabados, destinados ao consumo das famílias, pode 
ser em grande medida influenciado pela proximidade das principais datas comemorativas, tais 
como Páscoa (abril), Dia das Mães (maio), Dia das Crianças (outubro), Black Friday (novembro) 
e Natal (dezembro). Refere-se que o aumento de demanda pode se dar em meses que 
antecedem essas datas, dada a necessária preparação de estoques.  

Conforme os resultados da pesquisa, os meses do ano com maior demanda pelos serviços de 
transporte das empresas entrevistadas são novembro (51,9%), outubro (42,7%) e dezembro 
(39,9%) – conforme indicado no Gráfico 61.
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GRÁFICO 61
Meses com maior demanda

NOTA: As empresas puderam citar mais de um mês com maior demanda.
PERGUNTA: Qual(is) o(s) mês(es) do ano com maior demanda pelo serviço de sua empresa?
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Nesta seção são apresentados dados acerca da ocorrência de sinistros de trânsito e roubos 
de carga durante a operação das empresas de transporte, bem como são caracterizadas as 
contratações de seguros da frota e da carga transportada.

ENVOLVIMENTO EM SINISTROS DE TRÂNSITO
Em 2021, 64.452 sinistros de trânsito51 foram registrados nas rodovias federais do país, 
gerando um custo de R$ 12,19 bilhões. Desse total, 27,3% envolveram caminhões. Os 
acidentes rodoviários geram custos intangíveis, em virtude da perda de vidas, e riscos à saúde 
e ao bem-estar do condutor e dos demais usuários das rodovias. Além disso, resultam em 
prejuízos financeiros e materiais às empresas de transporte e à sociedade como um todo.

Com relação a essa temática, os empresários informaram sobre a ocorrência de sinistros de 
trânsito durante as suas operações. Do total de respondentes, 47,2% afirmaram que seus 
veículos não se envolveram em acidentes nos últimos 12 meses; 39,5% registraram de 1 a 5 
acidentes; e 4,5%, de 6 a 10 acidentes, conforme apresentado no Gráfico 62. 

GRÁFICO 62
Número de sinistros de trânsito nos últimos doze meses
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PERGUNTA: Em quantos acidentes de trânsito os veículos da sua empresa se envolveram nos últimos doze meses?

As causas dos sinistros de trânsito são diversas e envolvem os aspectos comportamentais dos 
motoristas, as condições de manutenção dos veículos, os fatores climáticos e a qualidade da 
infraestrutura viária. Neste último quesito, destaca-se – conforme já ressaltado anteriormente 
– que a maior parte das rodovias do país (61,8%) foi avaliada como Regular, Ruim ou Péssimo 
na Pesquisa CNT de Rodovias 2021, apresentando deficiências no Pavimento, na Sinalização 
e/ou na Geometria da Via, bem como a ocorrências de pontos críticos, que interferem na 
segurança do tráfego.

A redução dos quantitativos de sinistros de trânsito passa, assim, pelo aumento dos recursos 
destinados à recuperação e à manutenção das rodovias do país e pela ampliação do número de 
campanhas voltadas à segurança no trânsito. Também no âmbito educacional, tem destaque 

51 Em novembro de 2020, por meio da publicação da NBR 10697:2020, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) substituiu 
a denominação “acidente de trânsito” por “sinistro de trânsito”. Neste relatório, ambos os termos são utilizados para denominar essas 
ocorrências.
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o papel do SEST SENAT, que oferta, gratuitamente, cursos direcionados aos condutores de 
veículos, visando, entre outros, estimular a adoção de práticas e comportamentos seguros.

Além disso, as próprias empresas de transporte adotam ações voltadas à redução dos 
acidentes, a exemplo da ampliação das práticas de gerenciamento de riscos, do uso de 
tecnologias e softwares de rastreio, monitoramento e acompanhamento da operação, da 
adoção de manutenções preventivas em seus veículos, entre outros. Esses aspectos são 
detalhados na seção “Caracterização da Gestão das Empresas”. 

OCORRÊNCIAS DE ROUBOS DE CARGAS
O roubo de cargas é um dos principais entraves à operação do transporte rodoviário de cargas 
brasileiro, ocasionando, por um lado, riscos à prestação do serviço e perdas financeiras às 
empresas de transporte e, por outro, aumento dos custos das mercadorias e prejuízos à 
economia nacional. Apesar de uma tendência de queda ao longo dos últimos cinco anos, os 
números de ocorrências de roubos de carga no Brasil – segundo divulgado pelo Sinesp – 
apresentam, ainda, níveis muito elevados: entre janeiro e outubro de 202152 foram registrados 
cerca de 11 mil ocorrências nas rodovias do país. 

Cabe destacar que existem grandes possibilidades de que os registros sejam inferiores ao 
número real de casos (subnotificação), dada a descentralização procedimental e as dificuldades 
de unificação de bancos de dados entre os agentes responsáveis.

Por roubo de carga entende-se a subtração – o roubo propriamente dito, o furto ou o desvio 
– de mercadorias durante a realização do transporte dessas cargas ou de atividades logísticas 
complementares, tais como as operações de transbordo. 

Quando questionadas sobre a ocorrência de roubos de carga, 62,5% das empresas entrevistadas 
informaram que seus veículos já foram alvo de ações desse tipo, 36,6% não sofreram com 
roubos de carga e 0,9% não souberam ou não responderam, conforme mostrado no Gráfico 63. 

GRÁFICO 63
Roubo de cargas

62,5%

36,6%

0,9%

Sim Não NS/NR

PERGUNTA: Os veículos da sua empresa já sofreram roubo de cargas?

52 Dados mais recente disponíveis de ocorrências criminais – Sinesp.
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Se analisada a distribuição territorial de suas matrizes, observa-se que, nas regiões Sul e 
Sudeste do país, a proporção daquelas que já registraram esse tipo de ocorrência é superior à 
verificada nas demais regiões brasileiras – 74,2% e 66,3%, respectivamente. Nessas regiões, 
cabe destaque aos estados do Paraná e de Santa Catarina (Sul) e de São Paulo e do Rio de 
Janeiro (Sudeste), com os maiores percentuais.

Em relação ao tipo de carga, observa-se que têm destaque, nas ações de roubo de mercadorias, 
a carga frigorificada e a carga geral (Gráfico 64) que, lato sensu, apresentam maior valor 
agregado e são de mais fácil manuseio e comercialização no mercado clandestino. Do total 
de empresas que transportam carga frigorificada, 80,5% informaram já terem sofrido ações 
de roubo de carga; dentre as que operam carga geral, esse percentual é de 68,3%; em seguida 
aparecem carga perigosa e carga viva com, respectivamente, 63,6% e 62,5%.

GRÁFICO 64
Empresas que sofreram roubo de carga por tipo de carga transportada

80,5%

68,3%

63,6%

62,5%

61,1%

60,7%

51,9%

44,4%

Carga frigorificada

Carga geral

Carga perigosa

Carga viva

Carga indivisível e 
excepcional de grande porte

Granel líquido

Granel sólido

Outros

Dentre as empresas que tiveram cargas roubadas durante suas operações de transporte, 
51,7% informaram terem sido alvo dessas ações nos últimos dois anos – 42,1% registraram 
de 1 a 5 ocorrências nesse período, 6,9% de 6 a 10 ocorrências, e 2,8% mais de 10 roubos de 
carga. Outras 40,7% não registraram ocorrências nos últimos dois anos e 7,6% não souberam 
ou não responderam (Gráfico 65).
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GRÁFICO 65
Número de ocorrências de roubos de cargas nos últimos dois anos

40,7% 42,1%

6,9% 2,8%
7,6%

Nenhum roubo De 1 a 5 roubos De 6 a 10 roubos Mais de 10 roubos NS/NR

NOTA 1: Apenas para as empresas que já sofreram roubo de cargas.
NOTA 2: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 100,1% – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA: Quantas vezes os veículos da sua empresa já sofreram roubo de cargas nos últimos dois anos?

Cabe mencionar que, embora a segurança pública seja responsabilidade do Estado, tem-se 
observado, ao longo dos anos, que a falta de uma legislação mais estrita (sobretudo para os 
receptadores de cargas roubadas), de políticas integradas e direcionadas ao setor e de recursos 
para a fiscalização têm levado a ações pouco efetivas no que tange às ocorrências de roubos 
de carga nas rodovias brasileiras. Assim, diante dos elevados números observados, dos riscos 
que essas ações geram aos colaboradores e dos prejuízos dela decorrentes (R$ 1,2 bilhão53  
ao ano), as empresas de transporte têm, cada vez mais, ampliado a utilização de seguros e 
investido em tecnologias de monitoramento e medidas de gerenciamento de risco, como será 
visto mais adiante neste relatório.

SEGURO DA FROTA
A contratação de seguros é um dos métodos tradicionais de gerenciamento de riscos de uma 
atividade econômica. Por meio dele, o contratante transfere parte dos riscos da atividade para 
a seguradora, mediante o pagamento de um valor determinado em apólice.

Na atividade de TRC, os objetivos da contratação dos seguros estão relacionados à redução 
ou mesmo eliminação dos prejuízos decorrentes de acidentes, de roubos, de extravios, de 
avarias e de outras possíveis ocorrências durante as operações, que prejudicam os negócios 
do transportador e do proprietário da carga.

Existem diversos tipos de seguro, alguns de contratação obrigatória, por lei, outros facultativos, 
nos quais o contratante opta, por sua conta, por se resguardar de imprevistos. Podem também 
abranger o transporte de carga nacional ou internacional. Quanto ao objeto segurado, por sua 
vez, as principais modalidades de seguro existentes são as que cobrem o veículo de transporte 
e/ou a carga transportada. No primeiro caso, o transportador é responsável pela contratação, 
enquanto, no segundo, o transportador ou o embarcador – proprietário da mercadoria, 
responsável por seu controle e gerenciamento – podem fazê-lo.

53 Estimativas da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística).
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Nesse contexto, as empresas entrevistadas foram questionadas, primeiramente, quanto à 
contratação de seguros veiculares. Do total de respondentes, 74,8% informaram contratar 
seguro para toda a sua frota; 11,6% somente para parte da frota; e 12,9% disseram não 
contratar seguro (Gráfico 66).

GRÁFICO 66
Tipo de contratação do seguro da frota

74,8%

11,6% 12,9%
0,6%

Toda a frota

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 99,9% – devido ao critério adotado para o arredondamento das 
casas decimais.
PERGUNTA: A sua empresa contrata seguro para:

Somente parte da frota Não contrata seguro NS/NR

Além da opção de contratação individual (para cada veículo) ou para toda a frota, os seguros 
para veículos de transporte de cargas podem ser também utilizados para o veículo como um 
todo ou somente parte dele (caminhão-trator, reboque, etc.). Dentre as empresas que fazem 
seguros veiculares (para toda a frota ou para parte dela), 24,9% contratam para o caminhão 
e 24,4% para o caminhão-trator e o reboque e/ou semirreboque (Gráfico 67), indicando 
que há uma preferência pela contratação de seguros para os veículos completos. Destaca-
se, no entanto, que o maior percentual (33,9%) é o de empresas que informaram contratar 
seguros para terceiros. Esse tipo de seguro é uma modalidade voltada a ressarcir danos 
materiais, pessoais ou morais causados a terceiros em caso de acidentes, incluindo possíveis 
valores indenizatórios. Diferentemente de um seguro veicular “padrão”, ele é direcionado 
exclusivamente aos prejuízos causados a outrem.

GRÁFICO 67
Abrangência da contratação do seguro da frota

NOTA 1: Questão realizada apenas para as empresas que contratam seguro para toda a frota ou somente parte da frota.
NOTA 2: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 99,9% – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA: A maioria dos seus contratos de seguro é feita:

33,9%
24,9% 24,4%

10,7%
1,5% 2,5% 2,0%

Para terceiros Para o 
caminhão

Para o 
caminhão-trator 
e o reboque e/ou 

semirreboque

Só para o 
caminhão-trator

Só para o 
reboque e/ou 
semirreboque

Todos NS/NR
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SEGURO DA CARGA TRANSPORTADA
Os seguros de carga são, em geral, de alta complexidade, dadas as especificidades da operação 
do transporte, tais como os diferentes tipos da carga transportada e veículo utilizado, regiões 
de origem e destino e características de trajeto. Podem ser, também, contratados para viagens 
avulsas ou para um conjunto de viagens em um período pré-determinado. Eles têm validade 
durante todo o deslocamento da mercadoria entre a origem e o destino da carga e podem 
abranger atividades logísticas acessórias, como o armazenamento.

Em relação a essa temática, a grande maioria dos respondentes (90,5%) informou que as cargas 
transportadas pela empresa são sempre seguradas; 5,6% citaram que as cargas transportadas 
às vezes são seguradas; e 3,9% mencionaram que as cargas não são seguradas (Gráfico 68). 

GRÁFICO 68
Seguro da carga transportada

PERGUNTA: As cargas transportadas por sua empresa têm seguro?

Para terceiros

90,5%

5,6% 3,9%

Sim, sempre Sim, às vezes Não

 
CONTRATANTE DO SEGURO DA CARGA TRANSPORTADA
A contratação de seguro de carga pode ser realizada pelo embarcador ou pelo transportador 
da mercadoria. Nesses casos, há diferenças tanto em relação ao tipo de seguro quanto às 
categorias e coberturas. Na primeira situação, quando o seguro é contratado pelo proprietário da 
carga, há a cobertura da propriedade dos bens. Na segunda, a cobertura é a da responsabilidade 
quanto à realização do transporte, juntamente com o compromisso da entrega da mercadoria, 
nas condições adequadas, no local de destino (isto é, tem-se a denominada responsabilidade 
civil do transportador). Nessa situação, o seguro de carga protege a transportadora, garantindo 
que ela não tenha de arcar com os gastos relativos aos possíveis danos causados às cargas 
de terceiros. 

Os principais tipos de seguro de carga contratados por embarcadores são o seguro de 
transporte nacional e o seguro de transporte internacional, que se diferenciam basicamente 
pela abrangência do deslocamento dos bens (se exclusivamente em território nacional ou fora 
dele). No caso dos transportadores, os seguros existentes são aqueles de responsabilidade 
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civil do transportador rodoviário de carga54, do desaparecimento da carga e de viagens 
internacionais. 

Das empresas entrevistadas, 53,6% afirmaram que a própria transportadora é a que mais 
contrata seguro para cargas; 30,3% relataram que tanto a transportadora quanto o embarcador 
contratam seguros para as cargas; e 14,1% afirmaram que o embarcador é quem mais faz esse 
tipo de contratação, conforme ilustrado no Gráfico 69.

GRÁFICO 69
Contratante do seguro da carga transportada

53,6%

30,3%

14,1%
2,0%

A transportadora A transportadora
e o embarcador

O embarcador NS/NR

NOTA: Questão realizada apenas para as empresas que têm sempre ou às vezes seguro em suas cargas transportadas.
PERGUNTA: Quem mais contrata o seguro para as cargas transportadas?

Mesmo dentre as empresas que afirmaram que ambos, transportadora e embarcador, 
contratam o seguro da carga, a empresa de transporte responde, em média, por 58,2% dos 
seguros contratados (Gráfico 70).

GRÁFICO 70
Percentual médio dos seguros da carga transportada por contratante

58,2%

41,8%

Transportadora Embarcador

NOTA: Apenas para as empresas que citaram que o seguro é feito pela transportadora e pelo embarcador.
PERGUNTA: Qual o percentual de seguro para as cargas contratado por:

54 Conforme esclarecido no Comunicado SUROC/ANTT nº 001/2018, o Seguro Obrigatório do Transportador Rodoviário de Carga 
(RCTR-C), que é de responsabilidade civil, deve ser contratado pelo transportador rodoviário remunerado de carga ou pelo contratante 
do serviço de transporte, em nome do transportador.
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Nesta seção, são caracterizados os aspectos de gestão das empresas pesquisadas mediante 
a apresentação dos resultados relativos ao gerenciamento de riscos, à existência de setor 
próprio dedicado à segurança da carga e do veículo, à utilização de softwares de rastreio e 
roteirização, ao uso de sistemas de videomonitoramento, à obtenção de certificados e 
licenças, às ferramentas de gestão, às equipes de planejamento e gerenciamento operacional 
e à contratação de serviços de terceiros.

GERENCIAMENTO DE RISCOS
O gerenciamento de riscos, nas organizações, enquadra-se em uma abordagem preditiva e 
preventiva em relação às possíveis adversidades.

Na análise de riscos, em particular, deve-se ter em conta a probabilidade de que eventos 
indesejáveis – mesmo que imprevistos ou incertos – venham a ocorrer, podendo ocasionar 
danos físicos e materiais à empresa, aos seus empregados ou a terceiros. Em paralelo, 
deve-se analisar a eventual gravidade de tais danos. A probabilidade e a severidade, assim, 
devem ser objeto de análises quantitativa e qualitativa que permitam estimar os impactos e a 
admissibilidade dos riscos identificados – assim como os custos para mitigá-los. 

Nesse contexto, o gerenciamento de riscos pode atuar, entre outros, nas referidas análises e 
na elaboração e execução de planos de ação preventiva – nos quais estejam previstas medidas 
de monitoramento e controle.

Dado o exposto, de acordo com a Pesquisa, o gerenciamento de riscos é adotado por 72,4% 
das empresas entrevistadas – conforme apresentado no Gráfico 71. Em 25,4% das empresas, 
por outro lado, essa gestão não é implantada.

GRÁFICO 71
Gerenciamento de risco

PERGUNTA: A sua empresa contrata serviço de gerenciamento de risco?

72,4%

25,4%

2,2%

Sim Não NS/NR

Destaca-se que, quanto maior o porte das empresas, tanto maior será o percentual delas que 
adotam o gerenciamento de risco – sendo, nas micro, pequenas, médias e grandes empresas, 
respectivamente, 40,0%, 67,7%, 78,6% e 80,0%.
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SETOR PRÓPRIO DE SEGURANÇA
Os roubos de cargas e os sinistros55 são eventos que representam riscos à integridade dos 
empregados das empresas de transporte – e à dos demais usuários da via – e têm, ainda, 
impactos negativos nos seus resultados financeiros. O alcance desses problemas nas 
operações cotidianas das empresas pode justificar que se implantem, nessas organizações, 
estruturas dedicadas para o seu enfrentamento. 
 
Assim, refere-se que, em 52,4% das empresas entrevistadas, há um setor próprio dedicado à 
segurança da carga e do veículo – conforme indicado no Gráfico 72. Em 46,8%, por outro lado, 
não há nenhum setor próprio para essa finalidade.

GRÁFICO 72
Setor próprio dedicado à segurança da carga e do veículo

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 100,1% – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA:  A sua empresa tem setor próprio dedicado à segurança da carga e do veículo?

52,4%
46,8%

0,9%

Sim Não NS/NR

Destaca-se que os percentuais de empresas que têm setor próprio dedicado à segurança são 
tanto maiores quanto maior for o porte delas – sendo, nas micro, pequenas, médias e grandes 
empresas, respectivamente, 17,8%, 35,4%, 57,1% e 68,8%.

UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE RASTREIO
O acompanhamento remoto da localização de veículos e cargas por meio de softwares de 
rastreio é motivado por questões de segurança e de monitoramento do processo de entrega. 
Por um lado, o rastreamento é utilizado na prevenção de perdas com roubos de cargas, na 
recuperação de veículos e mercadorias e na ativação do socorro em caso de sinistro. Esse pode 
ser, inclusive, um fator de redução do valor cobrado pelo seguro. O rastreio permite, ainda, o 
controle das atividades do motorista e a disponibilização de informações atualizadas sobre a 
entrega aos embarcadores e aos clientes finais.

Os resultados da Pesquisa demonstram que a maior parte das empresas (56,5%) utiliza 
softwares de rastreio para monitorar apenas a sua frota de veículos. Delas, 35,1% utilizam tais 
softwares para rastrear tanto veículos quanto cargas, e apenas 0,2% os utilizam somente para 
cargas – conforme apresentado no Gráfico 73. 

55 A ocorrência desses eventos nas empresas de transporte pesquisadas está detalhada na seção “Caracterização da segurança na 
operação”.
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Destaca-se, porém, que os softwares de rastreio são utilizados nos veículos em 91,6% das 
empresas56, enquanto as cargas são rastreadas em 35,3% delas57.  

GRÁFICO 73
Utilização de software de rastreio

56,5%

35,1%

0,2%
6,9%

1,3%

Sim, para os veículos

PERGUNTA: Sua empresa utiliza algum software de rastreio?

Sim, para veículos
e cargas

Sim, para as cargas Não NS/NR

Destaca-se que as empresas de maior porte, proporcionalmente, utilizam, com maior 
frequência, softwares de rastreio. Assim, o seu uso nas micro, pequenas, médias e grandes 
empresas corresponde, respectivamente, a 60,0%, 92,1%, 95,2% e 97,1%.

Ao serem questionadas sobre o percentual da frota que utiliza software de rastreio, 93,2% das 
empresas informaram que entre 75% a 100% da frota utilizam esse serviço.

GRÁFICO 74
Percentual da frota que utiliza software de rastreio

0,2% 0,7% 1,4% 1,9%

93,2%

2,6%

Até 10,0% Mais de 10,0%
a 25,0%

Mais de 25,0%
a 50,0%

Mais de 50,0%
a 75,0%

Mais de 75,0%
a 100,0%

NS/NR

NOTA: Apenas empresas que utilizam algum software de rastreio.
PERGUNTA: Qual o percentual da frota que faz uso desse serviço?

56 Foram consideradas as empresas que rastreiam os seus veículos independentemente de também rastrearem as cargas. 
57 Foram consideradas as empresas que rastreiam as suas cargas independentemente de também rastrearem os veículos. 
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UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO
Os sistemas de videomonitoramento são compostos por equipamentos e câmeras embarcadas 
nos veículos que, a depender da sua configuração, permitem o acompanhamento em tempo 
real de toda a movimentação do transporte – quer o veículo esteja parado ou em movimento. 
Esses sistemas possibilitam a gravação de imagens de vídeo, que podem ser utilizadas para 
fins de controle interno, auditoria e até mesmo para investigação, em caso de sinistros e 
roubos de cargas.

Nesse sentido, constatou-se na Pesquisa que a maior parte das empresas entrevistadas (76,3%) 
não utiliza equipamentos de videomonitoramento em suas viagens – conforme indicado no 
Gráfico 75. Esses equipamentos, por outro lado, são utilizados em 22,4% das empresas.

GRÁFICO 75
Utilização de sistemas de videomonitoramento

PERGUNTA: Sua empresa utiliza equipamentos de videomonitoramento de viagem?

22,4%

76,3%

1,3%

Sim Não NS/NR

 
Dentre as empresas que realizam o videomonitoramento, verificou-se que a maior parte delas 
(65,4%) utiliza o sistema em mais de 75% a 100% de seus veículos – conforme indicado no 
Gráfico 76.

GRÁFICO 76
Percentual da frota que utiliza sistema de videomonitoramento

8,7%
1,9%

10,6%
2,9%

65,4%

10,6%

Até 10,0%
da frota

Mais de 10,0% até
25,0% da frota

Mais de 25,0% até
50,0% da frota

Mais de 50,0% até
75,0% da frota

Mais de 75,0% até
100,0% da frota

NS/NR

NOTA 1: Apenas para as empresas que utilizam equipamentos de videomonitoramento.
NOTA 2: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 100,1% – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA: Qual o percentual da frota que utiliza esse serviço?
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OBTENÇÃO DE CERTIFICADOS E LICENÇAS
Os diversos instrumentos legais e normativos que permitem a certificação de uma determinada 
atividade econômica, autorizando a sua realização, representam uma garantia, para a sociedade, de 
que aquelas empresas e profissionais deram provas de idoneidade, capacitação e cumprimento de 
regulamentos de segurança. Previnem, ainda, a concorrência desleal e contribuem para a imagem 
positiva do setor em questão junto ao público geral.

Não obstante, os trâmites envolvidos na obtenção desses documentos demandam recursos 
financeiros e humanos que, muitas vezes, sobrecarregam as empresas. Ademais, são elevados 
o número de certificados e licenças exigidos e a diversidade de órgãos e entidades aos quais as 
empresas devem encaminhar os seus requerimentos. 

A exemplo disso, para o TRC, os documentos em questão incluem, dentre outros, alvarás, registros 
cadastrais, licenças de funcionamento, certificações para o transporte de produtos específicos, 
licenças ambientais de operação e sistemas de avaliação de práticas. Assim, tais documentos 
podem ser obrigatórios para o exercício da atividade como um todo ou apenas para o transporte 
de determinados tipos de carga.

Nesse sentido, de acordo com os resultados da Pesquisa, o processo de obtenção dos certificados 
inerentes às atividades das empresas entrevistadas foi avaliado como burocrático (58,8% das 
respostas), oneroso (33,8%), lento (21,3%) e confuso (18,1%). Em menor proporção, tal processo foi 
avaliado como de simples obtenção (17,7%) e rápido (9,6%) – conforme apresentado no Gráfico 77.

Esses resultados ilustram a percepção de parte dos transportadores – como usuários dos 
serviços da administração pública – de que os processos aos quais são obrigados a cumprir são 
desnecessariamente complexos, demandando tempo e recursos financeiros. Importa, assim, 
que se promovam a simplificação e a modernização de tais práticas, de modo a incrementar a 
produtividade e o desempenho geral do setor.

GRÁFICO 77
Avaliação do processo de obtenção de certificados

58,8%

33,8%

21,3%

18,1%

17,7%

9,6%

2,7%

3,4%

10,5%

Burocrático

Oneroso

Lento

Confuso

De simples obtenção

Rápido

De baixo custo

Outros

NS/NR

NOTA 1: Apenas para empresas que possuem certificado.
NOTA 2: A empresa poderia citar mais de uma avaliação do processo para obtenção dos certificados.
PERGUNTA: Como o(a) Sr.(a) avalia o processo para a obtenção de certificados? 
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FERRAMENTAS DE GESTÃO
O uso de ferramentas de gestão no âmbito das empresas pode facilitar o acompanhamento 
dos projetos, promover a melhoria contínua dos processos e tornar mais eficiente o uso dos 
recursos. Busca-se, com essas ferramentas, melhorar a produtividade e alcançar os objetivos 
previamente definidos. 

Na presente Pesquisa, as empresas foram consultadas quanto à utilização tanto de ferramentas 
indiferenciadas – para a organização de tarefas administrativas – quanto especializadas – 
direcionadas ao planejamento e à gestão das atividades da organização, em linha com os 
objetivos estratégicos.

As ferramentas aqui listadas destinam-se à edição de textos e dados (Office 365); à gestão do 
ambiente de trabalho (G Suite); ao gerenciamento de projetos (Trello, Scrum, Cascata); à melhoria 
da qualidade no ambiente de trabalho (5S); à melhoria contínua de processos e produtos 
(PDCA); à gestão dos fluxos de produção (Kanban); à medição e à gestão de desempenho (BSC); 
à gestão para a eliminação de desperdícios (Lean); ao modelo de excelência da gestão (modelo 
de gestão FNQ); e à certificação no âmbito da gestão da qualidade (ISO 9001), do desempenho 
ambiental (ISO 14001) e da segurança e saúde ocupacional (OHSAS 18001).

De acordo com os resultados, constata-se que há um número significativo de empresas que 
não utiliza ferramentas de gestão (24,4%) – conforme apresentado no Gráfico 78. As mais 
utilizadas, contudo, são o Office 365 (22,4%), a ISO 9001 (21,6%), o programa 5S (17,2%) e 
o método PDCA (13,8%). As empresas que utilizam outras ferramentas (“Outros” – 19,4%) 
citaram, sobretudo, sistemas próprios, softwares específicos para o transporte (gestão e 
monitoramento) e outras certificações. 

GRÁFICO 78
Ferramentas de gestão
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ISO 9001

Programa 5S

PDCA

Trello

ISO 14001

Kanban

G Suite, BSC

Lean

Scrum

OHSAS 18001

Cascata

Outros

NS/NR

Modelo de gestão FNQ

Não utilizo ferramentas de gestão

22,4%
21,6%

17,2%

13,8%
5,8%

5,2%
3,9%

3,7%
3,4%

1,7%
1,5%

19,4%
24,4%

15,7%

NOTA: A empresa poderia citar mais de uma ferramenta de gestão nesta questão.
PERGUNTA: Quais ferramentas de gestão são utilizadas por sua empresa?

0,9%
0,2%
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Ressalta-se que a utilização de ferramentas de gestão é mais disseminada nas empresas de 
maior porte. Assim, em 20,0% das microempresas e em 48,0% das pequenas empresas, pelo 
menos uma das ferramentas é utilizada. Nas médias e grandes empresas, esses percentuais 
são, respectivamente, 63,1% e 75,6%. Note-se que, nas micro e pequenas empresas, 
predominam as ferramentas de edição de textos e dados. Nas médias e grandes empresas, 
além destas, também são citadas as certificações no âmbito da gestão da qualidade. Nas 
grandes, em particular, também se destacam as ferramentas destinadas à melhoria da 
qualidade no ambiente de trabalho e à melhoria contínua de processos e produtos.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO 
OPERACIONAL
O planejamento e o gerenciamento operacional dos veículos, em uma empresa de transporte, 
quando realizados de forma estruturada, por uma equipe dedicada, permitem que se compilem 
dados operacionais relevantes, tornando mais ágeis e acertadas as tomadas de decisão. Por 
outro lado, pode-se, ainda, acompanhar as operações remotamente, de modo centralizado, 
identificando problemas e encaminhando as suas soluções.

Nesse sentido, constatou-se que predomina, nas empresas entrevistadas, a existência de equipe 
dedicada ao planejamento e ao gerenciamento operacional dos veículos (79,1%). Por outro lado, 
20,5% das empresas não contam com esse recurso – conforme apresentado no Gráfico 79.

GRÁFICO 79
Existência de equipe dedicada ao planejamento e gerenciamento operacional dos veículos

79,1%

20,5%

0,4%

Sim Não NS/NR

PERGUNTA: Existe, em sua empresa, uma equipe dedicada ao planejamento e gerenciamento operacional dos veículos?

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS
Na composição dos custos de uma empresa de transporte, a mão de obra e os veículos são 
alguns dos itens de maior peso. O seu dimensionamento e a sua utilização, portanto, devem 
ser tão eficientes quanto possível, evitando-se os períodos de ociosidade. Por outro lado, é do 
interesse das empresas que possam atender a demandas excepcionais – e que não as recusem 
por incapacidade de oferta de transporte. Assim, aspectos relacionados à sazonalidade e a 
variações na demanda, entre outros, podem orientar as decisões das empresas quanto à 
contratação do serviço de terceiros.
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Nesse sentido, verificou-se, em relação à mão de obra, que 37,1% das empresas entrevistadas 
contratam sempre o serviço de terceiros (caminhoneiros autônomos) para realizar o transporte. 
Em 26,3% delas, essa contratação ocorre apenas eventualmente, enquanto em 36,4% das 
empresas não se recorre a esse tipo de contratação – conforme indicado no Gráfico 80. 

GRÁFICO 80
Contratação de serviço de terceiros (caminhoneiros autônomos) 

PERGUNTA: A sua empresa costuma contratar serviço de terceiros (caminhoneiros autônomos) para realizar o transporte?

37,1%
26,3%

36,4%

0,2%

Sim, sempre Sim, eventualmente Não NS/NR

Destaca-se que a contratação de serviços de terceiros predomina nas empresas de maior 
porte, sendo esse percentual, para as micro, pequenas, médias e grandes empresas, 
respectivamente, 44,4%, 61,4%, 64,3% e 69,3%.

Quanto aos tipos de cargas, as empresas recorrem à terceirização, em maior medida, para o 
transporte de carga geral (70,0% delas) e carga perigosa (67,5%). Por sua vez, os granéis sólidos 
e líquidos são transportados por terceiros, respectivamente, em 61,3% e 57,1% das empresas.  

Em relação ao volume de cargas transportado pelas empresas que contratam serviços de 
terceiros (sempre ou eventualmente), constatou-se que, em média, 58,9% é transportado 
por frota própria; 20,7% por frota agregada58; e 20,4% por frota terceirizada – conforme 
apresentado no Gráfico 81.

GRÁFICO 81
Percentual médio do volume de cargas segundo o tipo de frota 

NOTA: Apenas para empresas que costumam usar serviços de terceiros sempre ou eventualmente.
PERGUNTA: Em relação ao volume de carga, informe o percentual transportado pela:

58,9%

20,7% 20,4%

Frota própria Frota agregada Frota terceirizada

58 Ao recorrer à frota agregada, a empresa de transporte utiliza veículos e mão de obra de terceiros de forma contínua e exclusiva, 
mediante a remuneração do serviço.
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UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTEIRIZAÇÃO
Os softwares de roteirização são ferramentas de gestão da frota utilizadas na definição das 
rotas a serem percorridas, buscando maximizar o número de entregas, em um determinado 
período, com o mínimo de deslocamento.

Esses softwares auxiliam no planejamento das rotas, tanto preliminarmente quanto durante a 
viagem, em modo dinâmico, indicando novos itinerários no caso de alterações imprevistas. Em 
quaisquer dos casos, incluem-se, em seus cálculos, critérios como a capacidade de carga, as 
janelas horárias de entrega, as jornadas de trabalho, a autonomia dos veículos e as restrições 
à sua circulação.

Dado o exposto, verificou-se na Pesquisa que a maior parte das empresas entrevistadas 
(58,0%) não utiliza softwares de roteirização, enquanto 39,7% delas os utilizam em suas 
operações – conforme apresentado no Gráfico 82. 

GRÁFICO 82
Utilização de software de roteirização

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 100,1% – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA: Sua empresa utiliza algum software de roteirização?

39,7%

58,0%

2,4%

Sim Não NS/NR
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Nesta caracterização, são apresentados, para as empresas pesquisadas, os resultados 
relativos às ações ambientais.

AÇÕES AMBIENTAIS
A sustentabilidade de todas as atividades humanas, em seus aspectos econômicos e sociais, 
está vinculada à preservação do meio ambiente. Essa relação, portanto, deve basear-se na 
utilização equilibrada dos recursos naturais, tendo em vista a necessidade do seu usufruto 
pelas gerações atual e futuras – entre outros, para a produção de energia, consumo de água, 
produção de alimentos e desenvolvimento medicinal, por exemplo. 

Nesse contexto, as alterações climáticas decorrentes da ação humana têm se agravado ao 
longo das últimas décadas, prenunciando, para um futuro relativamente próximo, fenômenos 
como o aquecimento global – caso não se tomem medidas disruptivas, à escala global, para a 
sua mitigação. Tais alterações podem levar a mudanças drásticas desde os regimes de chuvas 
até o comprometimento do solo, com impactos potencialmente danosos que comprometem a 
ocupação de determinados territórios e em praticamente todos os setores da economia – da 
pesca ao transporte, passando pela agricultura.

Dada a sua importância, esses temas têm ganhado espaço no âmbito empresarial, sendo 
incorporados às estratégias e às práticas adotadas, a exemplo do conceito ESG59, no qual são 
definidos objetivos e parâmetros para a avaliação do desenvolvimento sustentável em uma 
organização.

Prevê-se, também, que sejam adotadas, em um número crescente de países, medidas ao nível 
nacional para que se cumpram compromissos de redução de emissões de gases de efeito 
estufa – resultantes da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento –, dentre os 
quais se destaca o dióxido de carbono (CO2). Uma das medidas previstas é o desenvolvimento, 
em um contexto regulamentado, de um mercado de créditos de carbono, no qual as práticas 
de captura desse composto químico – ou da prevenção de sua emissão – podem ser 
transacionadas e adquiridas por indivíduos, empresas e países que pretendam compensar 
as emissões de carbono de suas próprias atividades. Tem-se, assim, potencialmente, uma 
oportunidade de negócio para as empresas que, por exemplo, mais investirem em práticas 
sustentáveis e fontes de energia alternativas. 

Importa destacar, nesse sentido, que se tem, por vezes, uma percepção errônea de que os 
resultados das ações ambientais são intangíveis e os seus impactos percebidos apenas a 
longo prazo, de forma difusa. Há, na verdade, ganhos econômicos efetivos que se pode obter, 
em curto prazo, quando há uma gestão ambientalmente adequada dos recursos disponíveis. 

Dado o exposto, constatou-se que, dentre as diversas ações ambientais realizadas pelas 
empresas entrevistadas, destacam-se os monitoramentos de uso de combustível (realizado 
por 39,0% das empresas), de emissões atmosféricas (30,6%), de geração de resíduos (30,2%) 
e de uso de energia elétrica (26,5%) – conforme apresentado no Gráfico 83. Citam-se, ainda, 
dentre as ações relacionadas aos recursos hídricos, o monitoramento de uso da água (26,3%) 
e de efluentes (22,8%) e o reúso da água (20,7%).

59 Sigla em inglês para designar as melhores práticas nas áreas Environmental, Social and Corporate Governance (ambiental, social e de 
governança corporativa).
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Em seu conjunto, tem-se que 59,6% das empresas entrevistadas implementam algum tipo  
de ação ambiental em suas operações – o que evidencia o compromisso do setor de TRC com 
a sua própria responsabilidade corporativa mediante a sustentabilidade.

GRÁFICO 83
Implementação das ações ambientais

NOTA: As empresas puderam citar mais de uma ação ambiental implementada.
PERGUNTA: Sua empresa já implementou alguma(s) das seguintes ações ambientais?
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Monitoramento de geração de resíduos

Monitoramento de uso de de energia elétrica

Monitoramento de uso da água
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Reúso da água
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Outros
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NS/NR

O Programa Despoluir, do Sistema CNT, promove ações que contribuem para o 
desenvolvimento sustentável do setor do transporte no país, a exemplo as avaliações 
veiculares ambientais gratuitas realizadas para a frota de veículos movidos a diesel 
dos transportadores e a capacitação sobre gestão ambiental nas garagens de ônibus e 
caminhões. Saiba mais no QR Code abaixo.
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Nesta seção, são caracterizados os aspectos financeiros das empresas pesquisadas, mediante 
a apresentação dos resultados relativos à margem Ebitda, ao regime fiscal, à apuração do 
ICMS, ao aproveitamento de créditos, à forma de pagamento do INSS, aos custos operacionais 
de maior impacto e aos fatores que sobrecarregam os custos. Para o frete, em particular, são 
abordados aspectos relacionados à utilização de ferramentas de precificação, à periodicidade 
de reajuste e aos indicadores utilizados para o reajuste do seu valor.

FERRAMENTAS DE PRECIFICAÇÃO DO FRETE
Os valores cobrados pela realização do frete representam uma das principais fontes de receitas 
– senão a única – para as empresas de transporte rodoviário de cargas, devendo, portanto, 
permitir a cobertura das despesas, assim como o pagamento de tributos e a obtenção de 
margens de lucro. Decorre disso a importância para que o cálculo do preço cobrado dos 
embarcadores corresponda, tanto quanto possível, à realidade da operação da empresa.

Nesse sentido, constatou-se na Pesquisa que a maior parte dos empresários entrevistados 
utiliza ferramentas de precificação do frete (81,6%), sendo mais frequentes as planilhas 
próprias de formação de custos (72,4%), mas também softwares (7,3%) e outras (1,9%)60 – 
conforme indicado no Gráfico 84. Em 15,1% das empresas, ainda, não se utilizam ferramentas 
para a definição do preço do frete.  

Refere-se que as ferramentas de precificação são utilizadas em maior proporção nas empresas 
de grande porte (85,9%), seguidas das empresas de pequeno (82,7%) e médio (81,0%) portes e 
nas microempresas (62,2%).

GRÁFICO 84
Utilização de ferramentas de precificação do frete

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 99,9% – devido ao critério adotado para o arredondamento das 
casas decimais. 
PERGUNTA: Sua empresa utiliza alguma ferramenta específica de precificação (formação de frete)?

7,3%

72,4%

1,9%

15,1%

3,2%

Sim, software Sim, planilha própria de
formação de custos

Sim, outras Não NS/NR

 

60 O percentual de 81,6% corresponde à soma dos valores das respostas que indicam o uso de algum tipo de ferramenta de precificação: 
72,4%, 7,3% e 1,9%.
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PERIODICIDADE DE REAJUSTE DO FRETE
De acordo com os resultados da Pesquisa, metade dos empresários entrevistados (50,0%) 
adota uma periodicidade variável para o reajuste de preço do frete. Por outro lado, em 27,4% 
das empresas, tal periodicidade é anual – conforme apresentado no Gráfico 85.

Note-se que a predominância de variabilidade nos reajustes do frete deve ser compreendida 
no quadro do atual cenário econômico, marcado por incertezas quanto à previsibilidade nas 
cadeias de abastecimento e nos padrões de consumo, pressão inflacionária, volatilidade de 
preços de insumos e precificação do diesel vinculada ao mercado internacional61. 

Destaca-se que a periodicidade variável é mais frequente nas microempresas (66,7%), seguidas 
das empresas de médio (52,4%), pequeno (52,0%) e grande (43,9%) portes. De outra forma, 
a periodicidade anual nos reajustes do frete é mais comum nas empresas de grande porte 
(30,7%), seguidas das de pequeno (29,9%) e médio (23,8%) portes e das microempresas (11,1%).

GRÁFICO 85
Periodicidade de reajuste do preço de frete

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 100,1% – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA: Qual a periodicidade de reajuste do preço de frete praticada por sua empresa?

2,6% 1,1% 2,8% 5,0%

27,4%

50,0%

6,5% 4,7%

Mensal Bimestral Trimestral Semestral Anual Variável Outro período NS/NR

INDICADORES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO VALOR 
DO FRETE
Os indicadores utilizados no reajuste de valores, geralmente, têm em sua composição um 
conjunto de itens de custo – coletados em condições representativas do mercado – que, 
analisados de modo agregado, permitem reproduzir as variações ocorridas em uma situação 
real. Podem, ainda, ser produtos ou insumos cujo valor, medido individualmente, tem um peso 
significativo na formação dos custos de um determinado setor.  

A exemplo disso, o Índice Nacional do Custo do Transporte de Carga (INCT) mede os custos 
operacionais do transporte rodoviário, em segmentos como a carga do tipo lotação e a carga 
fracionada. Esse índice é desenvolvido e atualizado periodicamente pela NTC&Logística62.

61 Essa questão está detalhada no item “Política de precificação do diesel pela Petrobras”, na seção “Opinião dos Empresários”.
62 Trata-se da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, entidade associada à CNT.
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Há, ainda, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – que mede a inflação de 
um conjunto de produtos e serviços no varejo destinados ao consumo das famílias – e o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) – que mede as variações de preços nos itens de 
consumo da população assalariada com baixos rendimentos –, ambos medidos pelo IBGE.

Dado o exposto, de acordo com os resultados da Pesquisa, as variações no preço do diesel 
são adotadas como índice de reajuste do valor do frete por 57,1% das empresas entrevistadas 
– conforme indicado no Gráfico 86. O INCTL (carga do tipo lotação), o IPCA e o INCTF (carga 
fracionada), por sua vez, foram citados, respectivamente, por 17,2%, 14,9% e 13,4% das empresas. 

Em 30,2% das respostas, ainda, foram referidos “Outros” indicadores, nos quais se incluem 
insumos rodoviários (além do diesel), critérios sujeitos às especificidades de cada cliente 
(negociados individualmente) e valores determinados pelos embarcadores. Tem-se, assim, 
que tais indicadores – à exceção dos insumos – possuem uma natureza variável para cada 
caso, o que pode indicar que eventualmente podem não cobrir, em todos eles, as despesas, os 
tributos e as margens de lucro.  

GRÁFICO 86
Indicador utilizado para reajuste do valor do frete

57,1%

17,2%

14,9%

13,4%

8,6%

4,3%

0,9%

30,2%

10,1%

Aumento do preço do diesel

INCTL – Índice Nacional da Variação de Custos 
do Transporte Rodoviário de Carga Lotação

INCTF – Índice Nacional do Custo 
do Transporte de Carga Fracionada

IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo

INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor

INCT-FR – Índice Nacional do Custo do Transporte 
de Carga Fracionada – Operação Rodoviária

INCT-OU – Índice Nacional do Custo do Transporte 
de Carga Fracionada – Operações Urbanas

Outros

NS/NR

NOTA: A empresa poderia citar mais de um indicador.
PERGUNTA: O reajuste do valor do frete cobrado por sua empresa é realizado com base em qual(is) indicador(es)?

 

A utilização predominante do diesel como indicador para reajuste do valor do frete pode se 
justificar, em parte, pelos recentes aumentos verificados no seu preço. Assim, de acordo com 
dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período de 
apenas 12 meses a partir de dezembro de 2021, o preço médio do litro de óleo diesel no país 
teve um aumento de 47,8% – conforme representado no Gráfico 87 –, com significativo 
impacto nas despesas das empresas de transporte.
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GRÁFICO 87
Série histórica do preço médio do diesel no Brasil – 2017 a 2021

FONTE: Elaboração CNT com dados da ANP.

Ja
n

M
ar

M
ai Ju

l

Se
t

No
v

2017 2018 2019 2020 2021

Ja
n

M
ar

M
ai Ju

l

Se
t

No
v

Ja
n

M
ar

M
ai Ju

l

Se
t

No
v

Ja
n

M
ar

M
ai Ju

l

Ou
t

De
z

Fe
v

Ab
r

Ju
n

Ag
o

Ou
t

De
z

R$ 0,00

R$ 1,00

R$ 2,00

R$ 3,00

R$ 4,00

R$ 5,00

R$ 6,00

MARGEM EBITDA
A margem Ebitda é um indicador usado para medir os resultados financeiros de uma empresa 
e, de um modo mais amplo, avaliar a sua condição financeira. Por definição, corresponde ao 
quociente entre os “lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização63” e o valor 
total da receita líquida. São considerados, nesse indicador, apenas os recursos gerados pelos 
ativos operacionais da empresa, excluindo a rentabilidade de investimentos, os impostos e os 
empréstimos. 

Dado o exposto, constatou-se na Pesquisa que pouco mais da metade dos empresários 
entrevistados (53,0%) não soube ou não respondeu qual foi a margem Ebitda  da sua empresa 
em 2020 – conforme apresentado no Gráfico 88. Para 16,8% dos empresários, a margem foi 
de até 5%, e para 12,7% deles, o Ebitda  situou-se no intervalo de mais de 5% até 10%.

Em uma análise das respostas das empresas segundo a natureza jurídica, tem-se que  
naquelas enquadradas como Sociedade Empresarial Limitada (Ltda.) predominaram as 
margens Ebitda de até 5% (17,4%), enquanto, nas sociedades anônimas (S/A)64, mais de 15% e 
até 20% (16,7%).    

63 Tradução a partir do termo “Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”, em inglês.
64 Os dois regimes citados apresentaram os menores percentuais de respostas “Não soube / Não respondeu” – respectivamente, 49,6% 
e 55,6%.
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GRÁFICO 88
Margem Ebitda da empresa em 2020

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 99,9% – devido ao critério adotado para o arredondamento das 
casas decimais.
PERGUNTA: Qual foi a margem Ebitda (Ebitda dividida pelo valor total da receita líquida) de sua empresa em 2020?
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REGIME FISCAL
Regime fiscal ou regime tributário é o conjunto de regras às quais a situação fiscal de uma 
empresa está subordinada, que estabelece como os seus impostos serão apurados e pagos – 
de que forma, em qual prazo e com qual alíquota. A definição desse regime tem relação direta 
com a saúde financeira da empresa.

Conforme definido na legislação brasileira, o empresário tem o direito de optar, dentre os 
regimes fiscais existentes, por aquele que melhor se adeque às características do seu negócio 
(porte, área de atuação, capital, faturamento etc.) e que minimize seus custos – inclusive 
com taxas e impostos. Assim, quando da abertura da empresa, pode-se optar pelo regime a 
ser adotado, dentro das restrições estabelecidas para cada um deles. Essa escolha pode ser 
alterada a cada ano fiscal. 

Atualmente existem três regimes fiscais que podem ser adotados pelas empresas: Lucro Real, 
Lucro Presumido e Simples Nacional. No regime de Lucro Real, o Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) são recolhidos com base 
no lucro efetivamente obtido pela empresa – receitas menos despesas. No Lucro Presumido, 
tem-se uma tributação mais simplificada, em que o cálculo do IRPJ e da CSLL se baseiam 
em uma tabela fixa de tributação. O Simples Nacional, por sua vez, é um regime unificado 
de arrecadação de tributos, criado para atender empresas de menor porte, facilitando o 
recolhimento dos impostos desses empreendedores.

O regime fiscal mais adotado pelas empresas entrevistadas é o Lucro Real, citado por 52,4% 
dos empresários. Outros 25,0% informaram que o regime adotado é o Lucro Presumido; o 
Simples Nacional é a opção de 10,1% dos respondentes (Gráfico 89).
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GRÁFICO 89
Regime fiscal adotado
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10,1% 12,5%
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PERGUNTA: Qual o regime fiscal adotado por sua empresa?

APURAÇÃO DO ICMS
O ICMS é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação 
de serviços de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação, instituído pela lei 
complementar nº 87, de 1996. Ele é de competência dos estados e do Distrito Federal, que 
instituem as alíquotas a serem cobradas de cada modalidade de transporte e cada tipo de 
mercadoria transportada.

Na sua operação, quando a empresa de transporte compra mercadorias utilizadas como 
insumos para a realização das suas atividades, ela paga o ICMS (alíquota embutida no preço 
do produto). Além disso, ela também paga o tributo nas suas prestações de serviço (transporte 
intermunicipal e interestadual). Entretanto, conforme estabelecido na Constituição Federal 
(art. 155, § 2º, I), há um princípio de não cumulatividade desse imposto, por meio do qual 
se deve compensar o que é devido em cada operação com o que foi cobrado nas operações 
anteriores (as especificidades da sua aplicação variam de acordo com a UF). Logo, por meio 
desse princípio, a apuração do imposto final devido pela empresa é feita a partir do total de 
créditos gerados pelas entradas de insumos (imposto pago), que são debitados do montante a 
ser pago (imposto devido). Esse é o regime de apuração de ICMS de débito e crédito.

O crédito presumido, por sua vez, é uma tributação diferenciada, adotada por algumas 
Unidades da Federação com o objetivo de incentivar determinados segmentos econômicos. 
Por meio dele, as empresas recebem uma espécie de crédito pré-definido (presumido) que 
reduz o imposto cobrado nas operações. Destaca-se que empresas que adotam o Simples 
Nacional já possuem esse benefício internalizado no seu regime fiscal.

Do total de respondentes, 39,0% informaram que o ICMS é apurado, na empresa, por meio 
do regime de débito e crédito e 25,0%, por meio do crédito presumido. Além disso, 33,6% não 
souberam ou não responderam (Gráfico 90).
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GRÁFICO 90
Modo de apuração do ICMS
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PERGUNTA: Como sua empresa faz a apuração do ICMS?

Dado o exposto, importa que a apropriação de créditos dos tributos pagos em toda a cadeia 
de transporte seja feita de forma integral, sem limitações ou impedimentos – incluindo os 
principais insumos utilizados no setor, tais como os combustíveis. 

APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
O princípio da não cumulatividade do ICMS, explicado no item anterior, também se aplica  
às contribuições para os Programas de Integração Social (PIS) e de Financiamento da  
Seguridade Social (Cofins). Assim, para todos esses tributos é possível aproveitar os créditos 
obtidos da cobrança em operações anteriores. Para a CSLL, por sua vez, o recolhimento 
do imposto é feito quando da entrada de receitas; ao final, o valor inicialmente recolhido é 
descontado do valor a ser pago sobre o lucro líquido. Contudo, se o resultado final for prejuízo, 
as empresas podem utilizar o crédito gerado em exercícios futuros, conforme determinado em 
legislação específica.

Assim, nesta Pesquisa, as empresas foram questionadas sobre o aproveitamento dos créditos 
desses tributos (ICMS, PIS, Cofins e CSLL), indicando o quanto esse montante representa da 
receita da empresa. À exceção dos que não souberam ou não responderam e aqueles que não 
realizam esse aproveitamento de créditos, destacam-se os intervalos acima de 15% da receita 
(com 9,5% das respostas) e mais de 5% até 10% da receita (com 6,5% das respostas), conforme 
apresentado no Gráfico 91.

GRÁFICO 91
Porcentagem de aproveitamento de créditos sobre a receita
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PERGUNTA: Qual a porcentagem de aproveitamento de créditos de ICMS, PIS, Cofins e CSLL sobre a receita de sua empresa?
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FORMA DE PAGAMENTO DO INSS
A contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) é um dos principais tributos 
pagos pelas empresas de transporte. O fato gerador desse tributo é a prestação de serviço 
com pagamento de salário ao trabalhador.

No modelo convencional (Contribuição Previdenciária Patronal – CPP), o recolhimento 
da contribuição ao INSS ocorre sobre a folha de pagamento (20% sobre os salários dos 
empregados). Entretanto, com a aprovação da lei nº 12.546/2011 (e de leis posteriores que 
prorrogaram a medida65), as empresas de determinados setores – nos quais se inclui o TRC66 –  
passaram a ter a possibilidade de, alternativamente, fazer o recolhimento de um percentual 
sobre a receita bruta (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB), que varia de 
1% a 4,5%, a depender do setor. 

Com relação a esse aspecto, a maioria dos empresários entrevistados (45,7%) informou adotar 
o modelo convencional, isto é, o desconto sobre a folha de pagamento dos empregados. 
Outros 36,9% recolhem o percentual do faturamento (de 1,5% para as ETCs). Os resultados são 
apresentados no Gráfico 92.

GRÁFICO 92
Forma de pagamento do INSS
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PERGUNTA: Qual a forma de pagamento do INSS de sua empresa?

CUSTO OPERACIONAL DE MAIOR IMPACTO
Dentre os gastos da atividade de TRC, há aqueles diretamente relacionados à operação 
do serviço (os custos operacionais) e as despesas relativas a atividades administrativas e 
acessórias. Dadas as características do serviço prestado, os custos operacionais são mais 
onerosos do que as demais despesas. Tais custos, por sua vez, podem ser fixos (tais como os 
salários dos motoristas) ou variáveis, de acordo com a quilometragem percorrida (a exemplo 
dos gastos com combustíveis e lubrificantes). A redução desses custos é um dos principais 
objetivos de qualquer empresa de transporte.

65 A mais recente foi a lei nº 14.288/2021, que prorrogou a desoneração de 17 setores da economia até 2023.
66 Com algumas exceções, conforme previsto em lei.
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Dos custos operacionais do transporte rodoviário de cargas, o mais vinculado ao desempenho 
da atividade é o combustível, segundo citado por 81,5% dos empresários entrevistados (Gráfico 
93). Em seguida aparece a mão de obra, citada por 11,2% dos entrevistados, e a manutenção 
do veículo, mencionada por 3,0% dos respondentes. Esse dado mostra a sensibilidade da 
operação das ETCs às oscilações nos preços do combustível, cuja política de precificação é 
detalhada na seção “Opinião dos Empresários”.

GRÁFICO 93
Custo operacional de maior impacto 
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PERGUNTA: Qual é o custo operacional de maior impacto nas despesas de sua empresa?

  

FATORES QUE SOBRECARREGAM OS CUSTOS
Os custos operacionais do transporte rodoviário de carga são diretamente impactados por uma 
série de fatores relacionados à disponibilidade dos insumos, às condições da infraestrutura 
logística – tanto em termos de capacidade quanto de qualidade –, à disponibilidade e capacitação 
da mão de obra, aos aspectos regulatórios e às questões burocráticas e institucionais,  
entre outros.

A falta de uma estrutura de apoio adequada às operações de transporte ao longo das rodovias 
(áreas de parada, de alimentação, de descanso, de manutenção do veículo etc.) foi citada como 
um dos fatores que mais sobrecarregam os custos da atividade por 44,6% dos empresários. 
A formação de mão de obra foi o segundo aspecto mais citado, por 42,9% dos respondentes, 
e as ações trabalhistas, o terceiro, por 21,6%. Outro aspecto de destaque foram as restrições 
à circulação – que limitam os tipos de veículos que podem trafegar por determinadas áreas e 
reduzem as janelas horárias de operação67 – citadas por 19,8% dos respondentes (Gráfico 94).

67 A propósito desse tema, a CNT publicou, em 2018, o estudo “Logística Urbana – Restrições aos Caminhões?”. Para saber mais: https://
cnt.org.br/logistica-urbana-restricoes-caminhoes.
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GRÁFICO 94
Fatores que sobrecarregam os custos da empresa
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NOTA: A empresa poderia citar mais de um fator.
PERGUNTA: Quail(is) é(são) o(os) fator(es) que mais sobrecarrega(m) os custos de sua empresa?
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Nesta seção, são apresentadas, para as empresas pesquisadas, as opiniões manifestadas 
pelos seus gestores em relação à Política Nacional de Pisos Mínimos do TRC, à política de 
precificação do diesel pela Petrobras, à implantação do DT-e, à qualidade dos serviços 
prestados por órgãos públicos e às maiores dificuldades enfrentadas pelo setor.

POLÍTICA NACIONAL DE PISOS MÍNIMOS DO TRC
A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas foi instituída pela 
lei nº 13.703/2018. Nela se define a obrigatoriedade de publicação periódica de norma, 
pela ANTT, com os valores (pisos) mínimos a serem adotados no pagamento dos serviços 
prestados no transporte de cargas. Essa tabela de fretes – cujos valores devem ser 
atualizados semestralmente68 em janeiro e julho – tem adoção vinculativa69 e deve refletir os 
custos operacionais do transporte, com priorização para aqueles relativos ao óleo diesel e aos 
pedágios. Nas tabelas, os valores dos pisos devem ser detalhados por quilômetro rodado, eixo 
carregado, distâncias e natureza da carga. 

A criação da referida política e, em particular, da tabela de fretes ocorreu em resposta às 
manifestações dos caminhoneiros em 2018, cujo pleito incluía a melhoria nas remunerações 
pelos serviços prestados. Logo que a política foi instituída, algumas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (ADI) foram ajuizadas70 e atualmente estão em trâmite no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Até a data de fechamento deste relatório, elas não haviam sido colocadas 
em pauta para julgamento de mérito no Tribunal. Ressalta-se que uma definição célere desse 
assunto – que está tramitando há mais de três anos no STF – é fundamental para finalizar os 
impasses existentes e propiciar segurança jurídica ao setor transportador.

Dado o exposto, os resultados da Pesquisa indicaram que 44,2% dos empresários entrevistados 
são favoráveis à Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas – 
conforme apresentado no Gráfico 95. Deles, 26,5% se dizem indiferentes e 25,4% são contrários 
ao que enuncia essa política.

GRÁFICO 95
Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas 

44,2%

26,5% 25,4%

3,9%

A favor Indiferente Contra NS/NR

PERGUNTA: Em relação à Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas (Tabela de Fretes – ANTT), o(a) Sr.(a) é:

 

68 A tabela deve ser atualizada, ainda, sempre que a oscilação no preço do diesel praticado no mercado nacional for superior a 10% do 
valor adotado no cálculo da tabela em vigor – conforme o art. 5º, § 3º, da Lei nº 13.703/2018.
69 A aplicação das medidas administrativas, coercitivas e punitivas relativas ao não cumprimento da tabela de fretes compete à ANTT – 
conforme o art. 5º, § 6º, da Lei nº 13.703/2018.
70 ADI 5956, ADI 5959 e ADI 5964.
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Questionados sobre a adoção da tabela de fretes por parte das empresas, apenas 5,4% dos 
empresários opinaram que acham que essa tabela vem sendo seguida integralmente – 
conforme apresentado no Gráfico 96. Predominou, porém, a opinião de que a tabela vem 
sendo parcialmente adotada (43,3%). Para 40,9% dos empresários, ainda, os preços não vêm 
sendo seguidos pelas empresas.

GRÁFICO 96
Adoção da Tabela de Fretes – ANTT

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 99,9% – devido ao critério adotado para o arredondamento das 
casas decimais.
PERGUNTA: Em relação à adoção de preços estipulados na Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas 
(Tabela de Fretes – ANTT), o(a) Sr.(a) acha que eles vêm sendo seguidos:
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POLÍTICA DE PRECIFICAÇÃO DO DIESEL PELA PETROBRAS
Os combustíveis são insumos essenciais para o desempenho do setor do transporte rodoviário 
de cargas e, de modo geral, para todos os segmentos econômicos do país – que costumam ser 
fortemente impactados pela sua disponibilidade e por seus custos.

No Brasil, o mercado de combustíveis deixou de ser monopolista em 1997. Porém, mesmo com 
a abertura à entrada de concorrentes, a Petrobras ainda detém uma elevada participação de 
mercado – devido, em certa medida, ao seu porte e ao fato de estar sob o controle do Estado. 
A petrolífera, criada em 1953, é uma empresa estatal de economia mista, cujos acionistas são 
a União – sócio majoritário – e investidores privados. 

Nesse contexto, a definição dos preços dos combustíveis praticados nas refinarias, no Brasil, 
tem seguido, desde 2016, a Política de Preços de Paridade de Importação (PPI). Nessa política 
são considerados os valores de importação dos combustíveis nos portos brasileiros – e 
também em pontos de entrega no interior do país –, nos quais se incluem o valor do produto, 
as taxas e os custos logísticos – transporte, movimentação e armazenamento71. Assim, os 
preços no mercado interno sujeitam-se aos valores praticados nos mercados internacionais e 
à variação cambial em dólar – o que tem resultado em uma maior volatilidade dos preços, com 
reajustes frequentes.

71 ANP (2022).
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Note-se que o diesel é o combustível predominantemente utilizado pelos veículos no TRC – 
e que o país ainda importa parte do diesel que consome, apesar de ser autossuficiente72 na 
produção de petróleo desde 2006. A demanda por essa importação, porém, está relacionada à 
capacidade de produção nas refinarias nacionais. Dado o exposto, vale destacar, contudo, que 
a conformidade aos preços de importação prevista na política de paridade torna indiferente, 
em termos de precificação, se os combustíveis são produzidos internamente ou importados. 

Na presente Pesquisa, constatou-se que 87,5% dos empresários entrevistados têm opinião 
contrária à atual política de precificação do diesel pela Petrobras. Por sua vez, os empresários 
que têm opinião favorável ou indiferente em relação a essa matéria representam 9,9% do total –  
conforme apresentado no Gráfico 97.

GRÁFICO 97
Opinião sobre a atual política de precificação do diesel pela Petrobras
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NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 99,9% – devido ao critério adotado para o arredondamento 
das casas decimais.
PERGUNTA:  Em relação à atual política de precificação do diesel pela Petrobras, com reajustes mais frequentes, o(a) Sr.(a) é:

NS/NR

IMPLANTAÇÃO DO DOCUMENTO ELETRÔNICO DE 
TRANSPORTE – DT-E
O DT-e, instituído pela lei nº 14.206/2021, é uma ferramenta de natureza digital que unifica 
cadastros, registros, licenças, identificações e demais obrigações administrativas relativas às 
operações de transporte de carga no território nacional, integrando procedimentos de diversas 
entidades da administração federal.

A criação desse documento visa a reduzir a burocracia, possibilitando potencialmente, ainda, a 
fiscalização automática, sem a necessidade de parada dos veículos73. A geração e a emissão do 
DT-e são obrigatórias previamente às operações de transporte de cargas, implicando custos 
aos contratantes74. Esse documento cadastral é aplicável a todos os modais de transporte e 
coexistirá com outros documentos, de natureza fiscal – NF-e, CT-e e MDF-e.

72 A autossuficiência na produção de petróleo significa que o volume importado é inferior ao volume exportado.
73 Alguns dos aspectos previstos na lei serão, ainda, objeto de regulamentação, sob competência da União.
74 No caso da carga fracionada, a responsabilidade pela emissão de DT-e único cabe ao transportador, cujo custo deve ser repassado aos 
embarcadores – conforme o art. 14 da lei nº 14.206/2021. 
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O documento eletrônico permite a antecipação do vale-pedágio obrigatório e, ainda, pode ser 
usado para fiscalizar o cumprimento da política do piso mínimo do frete. A fiscalização quanto 
à sua geração e emissão cabe à agência reguladora do setor e, nas rodovias federais, à Polícia 
Rodoviária Federal, configurando infração realizar a operação de transporte sem ele.

Dado o exposto, percebe-se que, na Pesquisa, 41,4% das empresas entrevistadas são favoráveis 
à implantação do DT-e nos moldes em que está sendo proposto pelo governo75, 28,4% são 
indiferentes a essa proposta e 15,9% são contrárias – conforme indicado no Gráfico 98.

GRÁFICO 98
Opinião sobre a Implantação do DT-e nos moldes em que está sendo proposto

NOTA: A soma dos valores indicados no gráfico não corresponde a 100,0% – mas a 99,9% – devido ao critério adotado para o 
arredondamento das casas decimais.
PERGUNTA: Em relação à implantação do Documento Eletrônico de Transporte (DT-e), nos moldes em que está sendo proposto pelo 
governo, o(a) Sr.(a) é:

41,4%

28,4%
15,9% 14,2%

A favor Indiferente Contra NS/NR

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS
Na atividade do TRC, a interação com os órgãos públicos ocorre em contextos tanto operacionais 
quanto administrativos. Alguns dos serviços prestados incluem a emissão de certificados, 
licenças, habilitações e autorizações, a cobrança de tributos e taxas, a fiscalização de veículos 
e motoristas e a prestação de socorro em caso de sinistros. Tais serviços podem ser prestados, 
por exemplo, nas repartições públicas ou na própria infraestrutura viária – e, ainda, por órgãos 
sob a tutela de diferentes entes federados.

Dado o exposto, foi perguntado às empresas entrevistadas na presente Pesquisa como elas 
avaliavam a qualidade desses serviços. De acordo com os resultados, tem-se que a Polícia 
Rodoviária Federal foi o único órgão com uma avaliação predominantemente positiva76 (60,6%). 
Aqueles que se seguiram com os maiores percentuais de avaliação positiva foram a Receita 
Federal (43,8%) e a ANTT (40,1%) – conforme indicado no Gráfico 99.

75 Refere-se que, à data da elaboração do questionário da presente Pesquisa, a lei nº 14.206/2021, que instituiu o DT-e, não tinha sido, 
ainda, sancionada. Na altura, estava em vigor apenas a medida provisória nº 1.051, de 18 de maio de 2021, que foi posteriormente 
convertida na lei em questão.
76 Adotaram-se, como critérios, que a avaliação positiva abrange as respostas Ótimo e Bom, enquanto a avaliação negativa abrange 
Regular, Ruim e Péssimo.
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Por outro lado, os órgãos com mais avaliações negativas foram os Departamentos Estaduais 
de Trânsito – Detrans (66,9%), a ANTT77 (56,5%) e as Secretarias Estaduais de Fazenda (54,5%). 

GRÁFICO 99
Avaliação da qualidade dos serviços prestados

PERGUNTA: Como a sua empresa avalia a qualidade dos serviços prestados pelos seguintes órgãos:

Receita Federal

Secretarias 
Estaduais

de Fazenda

Polícia 
Rodoviária 

Federal

Departamentos 
Estaduais

de Trânsito

Agência Nacional 
de Transportes 

Terrestres

17,7%

5,0%

5,2%

9,7%

9,5% 34,3% 33,4% 9,7% 4,7%

30,4% 27,4% 13,4% 15,7%

25,0% 31,3% 15,3% 20,3%

30,6% 34,9% 9,9% 9,7%

42,9% 24,1% 6,7% 4,1% 4,5%

3,0%

3,4%

8,4%

9,9%

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo NS/NR

 

DIFICULDADES
Algumas das questões apontadas com mais frequência pelos empresários, na análise a seguir, 
como as maiores dificuldades para o exercício das suas atividades, corroboram o que foi já 
apontado nos itens relativos à atual política de precificação do diesel, aos custos operacionais 
de maior impacto, à Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, à 
adoção da tabela de fretes e à avaliação do processo de obtenção dos certificados.

Nesse sentido, verificou-se na Pesquisa que as dificuldades referidas pelos empresários de 
forma predominante foram o preço do diesel (82,3%), a carga tributária (56,5%), a dificuldade de 
reajustar o valor do frete (40,1%) e a burocracia para a operação do serviço (28,0%) – conforme 
representado no Gráfico 100.

77 A ANTT destaca-se tanto nas avaliações positivas quanto negativas pelo fato de os seus percentuais estarem bem distribuídos.
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GRÁFICO 100
Maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas 

82,3%
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25,4%
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15,5%
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0,4%
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Dificuldade de reajustar o valor do frete

Burocracia para a operação do serviço

Rodovias em más condições

Custos com a manutenção do veículo

Pagamento de pedágio

Restrição de acesso a centros urbanos

Outros

Todos

NS/NR

NOTA: As empresas puderam citar mais de uma dificuldade enfrentada.
PERGUNTA: Em sua opinião, qual(is) a(s) maior(es) dificuldade(s) enfrentada(s) hoje pelas empresas do transporte rodoviário de cargas (TRC)?
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A presente Pesquisa CNT Perfil Empresarial – Transporte Rodoviário de Cargas demonstra, com 
base em uma amostra representativa do setor, o perfil das empresas que atuam nesse segmento 
de transporte no país.

Reitera-se, nesse sentido, a importância de que os empresários, em um determinado ramo de 
atividade, tenham acesso a dados atualizados sobre a realidade em que atuam, para que possam 
auxiliá-los nas tomadas de decisões – e de que tais dados sejam também facultados aos diversos 
intervenientes do poder público e da sociedade com interesse no tema. A caracterização das 
empresas que atuam no transporte rodoviário de cargas, nos seus diferentes aspectos – gestão, 
operação, frota, finanças, segurança e ambiente –, assim como a opinião dos seus gestores em 
relação a temas relevantes, são ferramentas úteis para que os pontos fortes identificados sejam 
potencializados e, ainda, que os desafios ao seu desenvolvimento possam ser devidamente 
enfrentados. 

Expõem-se, a seguir, de forma resumida, alguns dos principais achados da Pesquisa na 
caracterização dos elementos componentes da gestão e da operação do transporte rodoviário  
de cargas. 

Ressalta-se que o mercado se caracteriza pela competitividade, pela relativa facilidade de acesso 
e pelo grande número de empresas e motoristas que nele atuam – sendo o número crescente de 
veículos de carga em circulação, em anos recentes, um indicador do dinamismo do setor. Nesse 
contexto concorrencial, a relação entre a demanda e a oferta de transporte, considerados os 
múltiplos embarcadores e transportadoras, representa, para estas, um desafio à viabilidade dos 
negócios no que tange aos valores cobrados nos fretes.

Ainda que o setor se distinga pela diversidade de portes, características de gestão e operação, 
tempo de atuação e abrangência territorial de suas empresas, tem-se, conforme os resultados da 
Pesquisa, que predominam as empresas com larga experiência no setor e sob gestão familiar –  
sendo os desafios inerentes ao processo sucessório um dos elementos comuns no ciclo de vida 
dessas empresas.

Constata-se que há, nas empresas entrevistadas, uma especialização em relação às atividades 
desempenhadas. Desse modo, a maior parte delas opera em apenas uma área de abrangência 
geográfica – com predomínio para a cobertura interestadual – e não atua em nenhuma outra 
modalidade de transporte. As matrizes das empresas, por outro lado, estão localizadas em sua 
maioria nas regiões Sudeste e Sul do país, em conformidade com a concentração econômica e 
industrial existente nessas regiões.

Quanto à frota, verifica-se que, quanto maior o porte da empresa, maior será o seu número de 
veículos e implementos de carga – e menor será a sua idade média. Para isso, talvez contribua 
o fato de as empresas de maior porte contarem, em maior medida, com programas próprios de 
renovação da frota.

Na gestão de pessoas, os empresários encontram dificuldades na contratação de mão de obra, em 
decorrência, sobretudo, da oferta insuficiente de candidatos com experiência e capacitação para 
o preenchimento das vagas. Há carência, em particular, de motoristas – e, não obstante o saldo 
positivo de contratações no setor nos últimos dois anos, as empresas ainda têm vagas disponíveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Verifica-se, no que se refere às cargas movimentadas, uma grande diversidade na oferta de 
transporte e no atendimento às demandas dos embarcadores. Assim, quanto à ocupação da 
capacidade dos veículos, prevalecem as cargas do tipo lotação – sendo também relevante a carga 
fracionada. Quanto à sua natureza, predomina a carga geral, seguida dos granéis sólidos e líquidos 
e das cargas perigosas.

É grande o número de empresas que já foram alvo de roubo de cargas. Dessa forma, em paralelo à 
necessária atuação do poder público no desenvolvimento de infraestruturas viárias mais seguras, 
o setor do transporte tem recorrido, entre outras medidas, à contratação de seguros para a sua 
frota e para as mercadorias, ao gerenciamento de riscos e aos softwares de rastreio.

Destaca-se a organização da gestão no segmento de transporte rodoviário de cargas, em cujas 
empresas predomina a existência de equipes dedicadas ao planejamento e ao gerenciamento 
operacional dos veículos e a utilização de ferramentas de precificação do frete. Representa, porém, 
um desafio para o setor a ampliação da utilização de ferramentas de gestão – relacionadas, por 
exemplo, ao gerenciamento de projetos e à melhoria contínua de processos e produtos – e de 
softwares de roteirização. 

Por outro lado, o setor caracteriza-se pela adaptabilidade a diferentes âmbitos geográficos – em 
vias rurais e em meio urbano – e pela flexibilidade frente às variações de demanda, ao realizar a 
contratação de serviços de terceiros (caminhoneiros autônomos) como complemento à sua oferta 
própria de transporte.

O compromisso do setor de transporte rodoviário de cargas com a sustentabilidade e o uso 
eficiente dos recursos evidencia-se pelo fato de a maior parte das empresas implementar, em suas 
operações, algum tipo de ação ambiental – a exemplo dos monitoramentos de uso de combustível, 
de emissões atmosféricas, de geração de resíduos e de uso de energia elétrica.

Os desafios para que as empresas do setor se mantenham no mercado – e nele progridam – 
são de diversas ordens. Tem-se, em particular, em relação aos custos operacionais, o significativo 
peso dos combustíveis. Outros fatores que sobrecarregam os custos, conforme destacado nos 
resultados da Pesquisa, são a falta de uma estrutura de apoio adequada às operações de transporte 
ao longo das rodovias e a formação de mão de obra. Ademais, a obtenção de certificados e licenças 
– que, por sua vez, permitem o acesso das empresas ao mercado – tem-se revelado um processo 
predominantemente burocrático e oneroso.

A busca da eficiência, assim, norteia as decisões dos gestores, de modo que suas organizações 
possam se destacar em tais condições de mercado. Nesse sentido, destaca-se que a maior parte 
das viagens, no setor, é realizada com a ocupação completa da capacidade ofertada nos veículos. 
De outro modo, tem-se que, em média, uma em cada três viagens de retorno é realizada com carga 
vazia.

Nesta Pesquisa, avaliou-se também a qualidade dos serviços prestados por órgãos públicos em 
contextos operacionais e administrativos, com destaque para a avaliação positiva dada à Polícia 
Rodoviária Federal. Ficam claras, ainda, as principais dificuldades enfrentadas pelo setor, com 
destaque para o preço do diesel e a carga tributária – às quais se seguem a dificuldade de reajustar 
o valor do frete, a burocracia para a operação do serviço e as rodovias em más condições. 

Por fim, o grande volume de dados constante nesta Pesquisa, a par das análises que os interpretam, 
delineiam o atual perfil empresarial do transporte rodoviário de cargas no país. Pretende-se, assim, 
que o presente relatório represente fielmente as potencialidades e os desafios inerentes ao setor e 
que possa subsidiar a busca de soluções e melhorias, atribuições destacadamente compartilhadas 
pela Confederação Nacional do Transporte.
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