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R$ 1,56 Tri 

23,5% do PIB nacional (R$ 6,6 Tri)

US$ 96 billion

45% das exportações (US$ 213 Bi)

18 milhões

19% do empregos

DISTRIBUIÇÃO DO PIB DO AGRONEGÓCIO NA CADEIA 

Industria de insumos
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AGRONEGÓCIO

*Nos últimos 43 anos – Fonte: MBAgro – 2018 

3,5% a.a.*

Redução nos preços 
relativos dos alimentos 
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Agronegócios Outros Setores Balanço Total Brasil

Fonte: Ministério da Agricultura (MAPA, 2017) http://www.agricultura.gov.br/internacional/indicadores-e-estatisticas/balanca-comercial
Elaboração: Abag
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Source: USDA, 2017 - Foreign Agricultural Service http: // apps.fas.usda.gov/psdonline/. Notice: 2015/2017 season and 2017 forecast for meats. Developed by: ABAG
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BRASIL Liderança global no agronegócio

http://apps.fas.usda.gov/psdonline/


Matriz de Transporte Brasileira

Considerando que a maior parte da produção agrícola 

brasileira está no Centro Oeste

Competitividade

Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional

Rodoviário

Ferroviário

Hidroviário

30%

10% 45%

10%

45%

60%

¹Para Brasil considerou-se o modal para escoamento de grãos.
²Para EUA considerou-se o modal para exportação.
Fonte: EPL/USDA

Matriz Brasileira de Transporte



Tendências

Soja e TrigoCambio e Petróleo



21 a 31 de maio 27/05 07/06 12/06 14/06 20/06 09/08 27/08 28/08

Greve dos caminhoneiros 
contra os reajustes nos 
preços dos combustíveis, 
cobrança de pedágio por 
eixo suspenso e taxação 
do PIS/COFINS sobre o 
diesel  

Confederação da 
Agricultura e 
Pecuária do Brasil 
protocola no 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) ação 
contra o 
tabelamento dos 
preços mínimos dos 
fretes rodoviários.

Medida Provisória n°
832 cria a Política de 
Preços Mínimos do 
Transporte Rodoviário 
de Cargas

ANTT publica no 
Diário Oficial da 
União (DOU), a 
Resolução nº 
5.820, com a 
tabela dos preços 
mínimos 
instituída pela 
Medida Provisória 
nº 832.

ANTT divulga a 
nova tabela com os 
preços mínimos dos 
fretes.

Abag obtém  liminar 
por meio da qual seus 
associados ficam 
desobrigados de 
observar os atos 
normativos referentes 
a tabela com os preços 
mínimo dos fretes.

Ministro Luiz Fux, do 
STF, aceita pedido da 
Advocacia-Geral 
União (AGU) para 
suspender a 
tramitação de todas 
as ações na Justiça 
Federal que 
questionam a 
Medida Provisória 
820

Presidente Michel 
Temer sanciona a Lei 
13.703/18 que 
estabelece a Política 
de Frete Mínimo para 
o Transporte 
Rodoviário de Carga

DOU publica a Lei 
13.711, que 
estabelece para os 
veículos de 
transporte de cargas 
vazios isenção da 
cobrança de pedágio 
sobre os eixos que 
mantiverem 
suspensos. 

Ministro Fux
suspende as 
decisões 
judiciais 
contra o 
tabelamento 
do frete.

30/05

CRONOLOGIA DO TABELAMENTO DO FRETE



Tabela de Frete

Em reação à crise instaurada pela paralisação dos 

transportadores rodoviários de carga no mês de maio, o governo 

cedeu a

uma antiga reivindicação do setor: a fixação de um piso 

nacional obrigatório para o preço do frete rodoviário de 

cargas. Isso foi feito por meio da Medida Provisória No. 

832/2018 (MP 832/2018). 

Esta, por sua vez, foi regulamentada pela Resolução ANTT No. 

5.820, que definiu tabelas com o piso de preço para o frete, por 

tonelada.km, diferenciando o caminhão pelo número de eixos e a 

carga conforme essa se enquadre em uma de cinco categorias: 

carga geral, carga a granel, carga frigorificada, carga perigosa, e 

carga neogranel.



MP 832_2018

Institui a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas

Finalidade: promover condições razoáveis à realização de fretes no território nacional, de forma a

proporcionar a adequada retribuição ao serviço prestado.

• Publicação: ANTT

• Âmbito: nacional

• Frequência: semestral

• Natureza Vinculativa, sujeito à multa em caso  de não

cumprimento

• Fixação de preços “contará com a participação  dos 

representantes das cooperativas de  transporte de cargas e 

dos sindicatos de  empresas de transportes e de 

transportadores  autônomos de cargas.”

• Custos de óleo diesel e de pedágio como  prioritários 

para a fixação de preços.

• Tabela de Preços Mínimos:
• Carga Geral

• Carga Granel

• Carga

Frigorificada

• Carga Perigosa

• Carga

Neogranel



Resolução ANTT 5820  

Publica tabela com preços mínimos

Finalidade: Estabelecer a metodologia e publicar a tabela com preços

mínimos vinculantes,  referentes ao quilômetro rodado na realização de 

fretes, por eixo carregado, instituído pela Política de Preços Mínimos do 

Transporte Rodoviário de Cargas.

Valores da tabela não incluem

• Valor do pedágio

• Lucro do transportador

• Tributos



Pontos Críticos

• Categorias de frete insuficientes gerando dificuldade de enquadramento das cargas.

• Utilização de 1 veículo padrão para todas cargas da categoria para cálculo da Tabela de Frete Mínimo.

• Valor do frete independe do peso/volume da carga transportada, considera apenas a distancia

percorrida.

• Tabela de Fretes Mínimos calculada sobre premissa de carga completa.

• Tabela de Fretes Mínimos é nacional e deve ser aplicada para qualquer origem-destino, não considera

custos regionalizados nem demanda/oferta nas origens.

• Valores de referencia de custo com dados do Estado de São Paulo.

• Inclusão do valor do frete de retorno aplicando-se o dobro da distancia percorrida.

• Impossibilidade de controle do frete de retorno, exceto em caso de circuitos fechados de transporte.

• Não há definição para aplicação da tabela no caso de frete fracionado.

• Tabela de frete mínimo é definida em intervalos de 100 Km, significa que os custos fixos são iguais

para cada faixa.



Todos os Tipos Logísticos
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Média de Frete Est. (R$/viag) Média de Frete Resol. (R$/viag)

Considerando todos os tipos logísticos, há aumento do custo do frete, especialmente para faixas maiores de

quilometragem. Somente a faixa de 100km apresenta custos estimados menores do que os da Resolução.

Custo por Viagem por Faixa - Estimado x Resolução - Todos os Tipos Logísticos

Custos Maiores(R$)

Fonte: LEGGIO



Por que não funciona?

• Do ponto de vista legal, é inconstitucional, viola a livre iniciativa;

• Políticas de preços mínimos geram ineficiências para a economia (aumento generalizado 

dos preços). 

• É impossível elaborar uma tabela de preços que atenda o setor de forma equilibrada;

• O mercado de fretes do agronegócio – principalmente de produtos de baixo valor agregado 

e baixa especificidade – tende para uma concorrência perfeita, em função dos produtos 

serem homogêneos, dada a facilidade de entrada e saída de agentes do mercado, bem como 

de muitos agentes ofertantes e demandantes de serviços de transporte;

• Gera ineficiências alocativas dos recursos na economia, implicando perda de poder 

econômico dos consumidores, além de possibilitar a existência de um mercado paralelo. 

Estimula a ineficiência econômica;

• Gera desincentivos à diferenciação do transporte em termos de qualidade do serviço 

prestado;

• Interfere em um setor vital a quase todas as atividades econômicas e faz com que os efeitos 

se propaguem para o restante da economia, com aumentos de custos e perda de 

competitividade sistêmica para a economia brasileira. 



Consequências

• Aumento do frete em 51% a 150% para grãos (quando não há frete retorno). 

• Aumento médio do frete em 40% para grãos (previsão conservadora e quando há frete 

retorno).

• Aumento de custos de produção (insumos escassos e com valores elevados). 

• Inflação dos alimentos (aumento da cesta básica estimado em 12,1%). 

• Desabastecimento de produtos, atrasos e paralisação de embarques de cargas em portos 

que geram em custos adicionais (demurrage: custo pelo maior tempo de atracação dos 

navios). 

• Previsão de redução da produção agropecuária em 2019. 

• Possibilidade de os donos de cargas investirem em veículos próprios. 

• Diminuição da oferta de postos de trabalhos. 

• Prejuízos diários de R$ 0,5 bilhão (aumento do frete, perda de receitas e multas e 

redirecionamento de navios) 



Soluções

• Redução de tributos que incidem sobre o setor de transportes e combustíveis. 

• Modelos de concessões rodoviárias que resultem em menores pedágios. 

• Melhoria das qualidades das rodovias (investimentos). 

• Investimentos em Multimodalidade (interação com os modais ferroviários e 

hidroviários)

• Investimentos em armazenagem e terminais multimodais

• Fiscalização do TRC (qualidade do serviço prestado, estabelecimento de idade 

média da frota de acordo com parâmetros internacionais). 



OBRIGADO!

www.abag.com.br 


