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Os acontecimentos que 
antecederam a greve

Interferência governamental
e preço do Diesel abaixo do 

mercado internacional

2008 - 2013 2008 - 2015

Petrobrás informa que a 
política de preços não teria
mais influência do governo.

2016 - 2017

Cinco reajustes consecutivos
entre 15 e 19 de maio. O litro de 

gasolina ultrapassa R$ 4,00.

2018

Aumento da Frota Nacional 
de Caminhões, fortes 

incentivos do Governo
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Caminhoneiros anunciam greve18
MAIO



Caminhoneiros anunciam greve18 MAIO

• Reclamam das altas no diesel;

• Exigem redução à zero a carga tributária sobre o diesel 
(PIS/Cofins);

• Dizem que tentam negociar desde outubro de 2017 sem 
sucesso;

• O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse que o 
governo estava “discutindo o assunto”.

’’Se hoje não tiver uma resposta até às 18h, a gente já vai começar a 
se preparar para parar a partir da segunda-feira. Tem hora e dia 
para começar, mas não para acabar.’’ 
José da Fonseca Lopes, presidente da Abcam.



Quinto reajuste diário consecutivo19
MAIO



Quinto reajuste diário consecutivo19 MAIO

• A Petrobras eleva os preços do 
diesel em 0,80% nas refinarias, 
acompanhando os preços;

• Entre julho de 2017 e maio de 
2018, o aumento para o 
consumidor foi de 21%, sendo 
8,2% somente entre janeiro e 
maio.



Primeiras decisões judiciais20
MAIO



Primeiras decisões judiciais20 MAIO

• Duas liminares já impediam as manifestações de 
caminhoneiros;

• Da CCR Nova Dutra, em São Paulo, impedia bloqueios 
sob multa de R$ 300 mil por dia;

• No Paraná, outra decisão impunha pena de R$ 100 mil 
por hora de interdição.



Início da paralisação nacional21
MAIO



Início da paralisação nacional21 MAIO

• Bloqueios totais ou parciais das rodovias em 21 estados;

• Em alguns pontos, os caminhoneiros ficaram nos acostamentos;

• Em outros, eles queimaram pneus para evitar a passagem de 
veículos;

• O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, diz que o governo 
buscaria “um pouco mais de controle” para “previsibilidade” à 
alta dos combustíveis.



Paralisação avança para 24 estados22
MAIO



Paralisação avança para 24 estados22 MAIO

• Chevrolet, Fiat e Ford anunciaram problemas para lidar com a 
produção;

• Aeroportos começam a contingenciar combustíveis;

• A Petrobras reduz o preço dos combustíveis para as refinarias;

• O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, anuncia que o governo fez 
um acordo para zerar um dos impostos sobre o diesel e que acabará, 
em 2020, com a desoneração da folha em todos os setores.

“A planta não fecha por querer fechar, mas por não entrar carne para 
abater, não conseguir tirar a carne que está lá. A coisa é terrível e mais 
do que difícil. É como se tivesse vindo um ciclone.”
Ricardo Santin, vice-presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)



Começa o desabastecimento23
MAIO



Começa o desabastecimento23 MAIO

• Aeroportos alertam para a escassez de combustível;

• No Recife, o litro da gasolina chegou a ser vendido a R$ 8,99;

• Houve paralisação de exportações, linhas de ônibus reduzidas, 
Correios suspenderam as postagens, a produção de 130 frigoríficos e 
abatedouros foram paralisadas e houve também falta de 
hortifrutigranjeiros;

• Temer pede trégua de dois ou três dias para encontrar uma “solução 
satisfatória”;

• A Petrobras anuncia redução de 10% no diesel.



O primeiro acordo24
MAIO



O primeiro acordo24 MAIO

• Começa a faltar combustíveis em postos;

• Primeiros sinais de desabastecimentos nos supermercados;

• Houve efeitos inclusive na saúde;

• Eliseu Padilha anuncia que chegaram a um acordo para suspender a greve por 15 dias;

• Governo ofereceu a redução de 10% no preço do diesel;

• A União Nacional dos Caminhoneiros e a Associação Brasileira dos Caminhoneiros 
(Abcam) dizem que não tem acordo;

• O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que há indícios de locaute.

“Em apenas 48 horas, o governo e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, 
Eunício Oliveira, fizeram tudo o que podiam fazer de errado.”
Adriana Fernandes, jornalista no Estadão

“A incapacidade técnica, administrativa e política do governo é espantosa.”
Editorial do Valor Econômico



Não tem acordo25
MAIO



Não tem acordo25 MAIO

• Caminhoneiros seguem paralisando as estradas;

• Postos de ao menos oito estados da Federação ficaram sem gasolina, álcool e 
diesel;

• A cidade de São Paulo declara emergência;

• O Governo Federal baixa decreto GLO (Garantia da Lei e da Ordem);

• Temer critica “minoria radical” e diz que Forças Federais vão desbloquear as 
estradas;

• Governo chama as Forças Armadas.

“O nome disso é chantagem e irresponsabilidade”
Editorial Estadão



O Caos26
MAIO



O Caos26 MAIO

• 11 aeroportos do país ficaram sem combustível;

• 596 pontos de bloqueio nas estradas;

• Poucos postos tinham combustível para a população;

• 64 milhões de aves morreram;

• 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos ficaram sem ração;

• 167 unidades de produção de carne ficaram com atividades suspensas;

• Centenas de milhares de trabalhadores com atividades interrompidas.

“A greve de caminhoneiros sequestrou a sociedade.”
Editorial O Globo



Sai o acordo e é criada a tabela do 
frete por MP

27
MAIO



Sai o acordo e é criada a tabela do frete por MP27 MAIO

• Governo Temer anuncia várias medidas que atendem às reivindicações 
dos caminhoneiros;

• A Abcam diz que “assunto está resolvido”.

“Os recuos sem reação, ou com pífia resposta, que mostraram a fraqueza 
do governo, são um estímulo a grupos de pressão para novas investidas 
em direção de seus interesses.”
Editorial O Globo



Desmobilização e Prejuízos
28 -31

MAIO



Desmobilização e Prejuízos28 - 31 MAIO

A população sente os enormes prejuízos

• População contínua sem combustível em diversas cidades
e entregas críticas são realizadas com escolta;

• Preço do Combustível dispara e diversas multas são
aplicadas;

• Várias esferas do governo buscam restabelecer a ordem;
• No dia 30 as forças de segurança atuam para desmobilizar

manifestantes.
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Tabelamento do frete

Medida Provisória nº 832 de 2018 
(Política de Preços Mínimos do Transporte
Rodoviário de Cargas)

Histórico Confuso de Publicações

Resolução nº 5.820, de 30 
de maio de 2018 da ANTT
____________________________________________

Publica a tabela com os preços mínimos.

Resolução nº 5.821, de 7 de 
junho de 2018 da ANTT 
____________________________________________

Altera a Resolução anterior, incluindo 

situações excepcionais nas quais as tabelas 

de preços mínimos não se aplicam (destaque 

para o caso de fretes de retorno e logística 

reversa).

Resolução nº 5.822, de 8 De 
junho de 2018 da ANTT, 
____________________________________________

Revoga a resolução do dia anterior.



Tabelamento do frete

Medida Provisória nº 832 de 2018 
(Política de Preços Mínimos do Transporte 
Rodoviário de Cargas)

Histórico Confuso de Publicações

Resolução nº 5.823, de 12 
de junho de 2018 da ANTT, 
____________________________________________

TAC para descumprimentos;

Resolução nº 5.827, de 04 de 
setembro de 2018 da ANTT. 
____________________________________________

A ANTT informou que a média do reajuste foi de 

5%. No fim da manhã, a agência reguladora 

detalhou que o reajuste varia de 1,66% a 6,24%, 

dependendo do tipo de carga e da distância 

percorrida, e que a média ponderada é de 3%.

Resolução nº 5.835 de 20 de 
novembro de 2018 da ANTT, 
____________________________________________

A agência diminuiu o piso do transporte entre 1,2% 

e 5,32%.



Tabelamento do frete

Fragilidade da Tabela

Histórico Confuso de Publicações

Tabela de Preços Mínimos por km e por Eixo 
Carga Geral

Tabela de Preços Mínimos por km e por Eixo 
Carga Perigosa

De km Até km Custo por km/Eixo

1 100 R$ 2,10

101 200 R$ 1,28

De km Até km Custo por km/Eixo

1 100 R$ 1,64

101 200 R$ 0,91



Tabelamento do frete

Fragilidade da Tabela

Tabela de Preços Mínimos por 
km e por Eixo – Carga Geral

Tabela de Preços Mínimos por km e 
por Eixo – Carga Perigosa

De km Até km Custo por km/Eixo

1 100 R$ 2,10

101 200 R$ 1,28

De km Até km Custo por km/Eixo

1 100 R$ 1,64

101 200 R$ 0,91

Carga Geral de 30% a 50% mais cara que Carga Perigosa 

Histórico Confuso de Publicações



Tabelamento do frete

Fragilidade da Tabela

Histórico Confuso de Publicações

Tabela de Preços Mínimos por 
km e por Eixo – Carga Geral

Tabela de Preços Mínimos por km e 
por Eixo – Carga Frigorificada

De km Até km Custo por km/Eixo

1 100 R$ 2,10

101 200 R$ 1,28

De km Até km Custo por km/Eixo

1 100 R$ 1,47

101 200 R$ 0,90



Tabelamento do frete

Fragilidade da Tabela

Tabela de Preços Mínimos por 
km e por Eixo – Carga Geral

Tabela de Preços Mínimos por km e 
por Eixo – Carga Frigorificada

De km Até km Custo por km/Eixo

1 100 R$ 2,10

101 200 R$ 1,28

De km Até km Custo por km/Eixo

1 100 R$ 1,47

101 200 R$ 0,90

Carga Geral 40% mais cara que Carga Frigorificada 

Histórico Confuso de Publicações



Tabelamento do frete

Fragilidade da Tabela

Histórico Confuso de Publicações

Tabela de Preços Mínimos por 
km e por Eixo – Carga Geral

De km Até km Custo por km/Eixo

1 100 R$ 2,10

101 200 R$ 1,28

95 km x 2,10 = R$ 199,50

105 km x 1,28 = R$ 134,40



Tabelamento do frete

Fragilidade da Tabela

Histórico Confuso de Publicações

Tabela de Preços Mínimos por 
km e por Eixo – Carga Geral

De km Até km Custo por km/Eixo

1 100 R$ 2,10

101 200 R$ 1,28

95 km x 2,10 = R$ 199,50

105 km x 1,28 = R$ 134,40

Mais de 10% a mais de quilometragem
e  mais de 40% a menos de  Preço Mínimo por Eixo



Tabelamento do frete

Fragilidade da Tabela

Histórico Confuso de Publicações

Fretes desalinhados com o mercado



Tabelamento do frete

Mercado, Sazonalidade e Variação por Operação, 
Produto, Distância e Região 



Tabelamento do frete

Insegurança Jurídica

[1] “Art. 170. A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios:  IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor.”

[2] “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, 
independentemente de culpa, os atos sob qualquer 
forma manifestados, que tenham por objeto ou possam 
produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam 
alcançados: 
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar 
a livre concorrência ou a livre iniciativa.”

Para boa parte dos Juristas a Tabela de preço mínimo do frete é ineficaz, ilegal e deletária
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Situação Atual
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1. Desenvolver Soluções Logística Otimizadas e Integradas

• Implementação cada vez mais intensiva de operações em circuitos fechados de alta produtividade; 

• Integração dos vários elos da cadeia logística, capturando sinergias e compartilhando ativos;  

• Customização das soluções em alinhamento com o modelo operacional.



2. Multimodalidade

• Atuar na integração dos diversos modais (rodoviário, marítimo, cabotagem, ferroviário, aéreo, hidroviário..);  

• Desenvolver operações eficientes de transbordo e garantir altos níveis de serviço.



3. Plataforma Tecnológica

• Rastreabilidade e Telemetria, voltada para produtividade; 

• Digitalização, Blockchain, Big Data & Analytics aplicados a busca da melhor solução Logística.
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Impactos na Economia

Greve traz perdas
bilionárias



Impactos na Economia

Greve traz perdas bilionárias

https://g1.globo.com/economia/noticia/greve-soma-perdas-bilionarias-e-normalizacao-deve-levar-ate-1-ano-estimam-empresarios.ghtml



Impactos na Economia

Indústria desaba



Impactos na Economia

Indústria desaba

• Foi a maior queda do setor desde dezembro de 2008, 

quando a crise internacional prejudicou a indústria e 

derrubou a produção em 11,2%;    

• O mês de maio mostrou também o segundo pior 

resultado da série histórica iniciada em 2002. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/greve-dos-caminhoneiros-provoca-estragos-na-economia-e-deve-dificultar-retomada.ghtml



Impactos na Economia

Serviços tem 
queda intensa 



Impactos na Economia

Serviços tem queda intensa 

• O setor de serviços recuou 3,8% em maio na 

comparação com abril. Foi o resultado 

negativo mais intenso da série histórica, 

iniciada em janeiro de 2011;

• O setor de serviços representa 
70% da composição do PIB. 



Impactos na Economia

Piora na percepção 
de risco do Brasil 



Impactos na Economia

Piora na percepção de risco do Brasil 

• A paralisação dos caminhoneiros resultou

na queda do presidente

da Petrobras, Pedro Parente;     

• Para analistas, ao ceder para os

caminhoneiros, a imagem que ficou

é que o governo voltou ceder a pressões

políticas e perdeu credibilidade no 

mercado;    

• No auge da turbulência, o dólar superou

a barreira dos R$ 4 e a bolsa de valores

perdeu o patamar de 70 mil pontos. 



Impactos na Economia

Confiança recua 



Impactos na Economia

Confiança recua 

A greve minou a melhora da 
confiança de empresários e 
consumidores.     

Sem confiança na economia, as 
empresas retardam investimentos e 
os brasileiros se sentem menos
dispostos a consumir. 



Impactos na Economia

Inflação dispara 



Impactos na Economia

Inflação dispara 

O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) subiu para 

1,26% em junho - em maio, marcou apenas 

0,4%. Foi a maior taxa para o mês de junho 

desde 1995, quando ficou em 2,26%. E foi a 

primeira vez, desde janeiro de 2016, que o 

índice fica acima de 1,%.    

Com o resultado de junho, o IPCA 

acumulou alta de 2,6% no ano e de 4,39% 

em 12 meses. 
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Reflexões

I. O governo brasileiro estava, e está, preparado para 

eventos desta ordem de Grandeza?

II. É sustentável um setor fundamental ser altamente

descentralizado e ter um nível baixo de controle?

III. Nossa infraestrutura Logística está preparada para 

sustentar um possível novo crescimento do Brasil?

IV. E o , principal, sabia-se da real importância da Logística

para o Brasil?
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