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O tabelamento do frete rodoviário não faz sentido num mercado com muita 

concorrência, tendendo a levar a distorções como a criação ou ampliação de 

frotas de caminhões por empresas que precisam escoar a sua produção, na visão 

de economistas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio 

Vargas (FGV). 

"A melhor opção é revogar a tabela", diz Bráulio Borges, pesquisadorassociado 

do Ibre/FGV, que não vê uma alternativa razoável à extinção da medida, tomada 

pelo governo em maio, como uma das respostas para colocar um fim à greve 

dos caminhoneiros. 

Borges observa que, se o tabelamento for mantido, além de fazer as empresas 

investirem em frotas próprias, causando ineficiência, pode provocar uma perda 

ainda maior de fatia do mercado dos motoristas autônomos. E, tudo indica, foi 

justamente essa categoria a principal responsável pela paralisação, avalia ele. 

"O mercado como um todo encolheu e os autônomos ainda perderam market 

share", diz Borges. "Se mantida, a tabela de fretes mínimos poderá trazer mais 

problemas à frente. Acho que tem que revogá-la. Se você está preocupado com 

a questão dos autônomos, deve tentar resolver de outra maneira, mas não com 

o tabelamento de fretes num mercado que é concorrencial."  

Coordenador de economia aplicada do Ibre/FGV, Armando Castelar diz que a 

adoção da tabela de fretes foi "uma péssima solução". Segundo ele, "no 

curtíssimo prazo", ela gera uma transferência de renda para os caminhoneiros, 

enquanto as empresas demoram para ter ou ampliar frotas próprias. "Mas é o 

mesmo que tabelar dólar, tabelar outras coisas. Nós já vimos no Brasil que isso 

não funciona." 

Dado o aumento de custos provocado pelo tabelamento, empresas do setor 

agrícola passaram a estudar a criação ou ampliação de frotas de caminhões. É 

algo que causa ineficiência, segundo Castelar. A consequência é que, em vez de 



se preocupar em produzir, processar e comercializar, as companhias têm de se 

preocupar - e eventualmente gastar dinheiro - com uma atividade que não é o 

seu foco principal.  

Um efeito colateral da ação das empresas é provocar uma perda de mercado 

ainda maior para os caminhoneiros autônomos. Segundo Borges, a fatia desses 

motoristas caiu de 46% em 2013 para 39% em 2016 (informação mais recente 

disponível). Além disso, o rendimento médio real (descontada a inflação) dos 

autônomos "encolheu expressivamente nos últimos anos". Houve queda 

relevante na diferença em relação aos ganhos dos motoristas empregados, cujos 

salários ficaram relativamente estáveis, além de contar com vários outros 

benefícios, como o 13º e o adicional de férias.  

Ex-secretário de Política Econômica da Fazenda e pesquisador do Ibre/FGV, 

Manoel Pires vê um cenário mais favorável em 2019 para o fim do tabelamento. 

A expectativa é de um crescimento mais forte da economia, o que deve 

aumentar a demanda por fretes – a fraqueza da atividade foi um dos fatores que 

afetaram a vida dos caminhoneiros, levando as empresas a buscar menos os seus 

serviços. A expectativa também é que os preços de alimentos aumentem a um 

ritmo mais firme em 2019, diz Pires. Com isso, os agricultores terão mais folga 

para arcar com fretes um pouco mais elevados. 

A questão do tabelamento foi judicializada, e ainda não foi decidida pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF). Na sexta-feira, a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) definiu os valores das multas para quem não 

cumprir a tabela do frete. 


