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Ranking de competitividade para a qualidade 

da infraestrutura de transporte

Estudo do Fórum Econômico Mundial com 137 paí-

ses que mediu a qualidade da infraestrutura de trans-

porte. A escala é de 1 a 7, sendo 7 a melhor nota.

Tabela do frete e a questão logística no Brasil

U
ma nova tabela de frete foi divul-

gada pela ANTT (Agência Nacio-

nal de Transportes Terrestres) 

nesta quarta-feira (5). O atual ta-

belamento teve reajuste médio de 5% para 

responder à alta de 13% no preço do óleo die-

sel. Segundo a agência, a Lei 13.703/2018 

prevê a correção sempre que houver oscila-

ção superior a 10% no valor do óleo diesel.

Apesar de não haver uma decisão oficial so-

bre a legalidade do tabelamento (ver qua-

dro abaixo), a revisão dos preços foi rápida. 

O governo agiu a fim de conter a possibilida-

de de uma nova paralisação dos caminhonei-

ros, que organizam uma manifestação no 

próximo dia 12 para protestar contra a fal-

ta de fiscalização do cumprimento da tabela.

A greve de maio resultou em prejuízo de R$ 

15,9 bilhões, de acordo com o Ministério da 

Fazenda. E deixou uma mensagem clara: o país 

é altamente dependente do modal rodoviário 

para o escoamento de tudo o que é produzi-

do, consumido e exportado. O Plano CNT de 

Transporte e Logística 2018, feito pela Con-

federação Nacional do Transporte, indica que 

seriam necessários R$ 1,7 trilhão para tornar 

o transporte brasileiro mais competitivo, com 

um total de 2.663 projetos em todas as regiões.

Ainda de acordo com a pesquisa, se mantido o 

atual ritmo de investimento, o Brasil levaria 200 

anos para corrigir seu gargalo logístico. Assim 

como a questão tarifária e o desafio burocrático, 

a falta de infraestrutura é um dos maiores pro-

blemas para a realização de negócios no país.  A 

seguir, um panorama do atual cenário logístico:

O que causa a baixa competitividade:

O STF (Superior Tribunal Federal) discutiu o ta-

belamento dos preços do frete em audiência pú-

blica no final de agosto, mas ainda não analisou 

as três ADIs (Ações Diretas de Inconstituciona-

lidade) sobre o tema. Elas foram abertas pela 

Associação do Transporte Rodoviário do Brasil 

(ATR Brasil), que representa empresas transpor-

tadoras, pela Confederação Nacional da Indús-

tria (CNI) e pela Confederação da Agricultura 

e Pecuária do Brasil (CNA). As entidades defen-

dem que a Medida Provisória é inconstitucional 

por ferir os princípios da livre concorrência, além 

de representar insegurança jurídica.  O ministro 

Luiz Fux, que dirigiu a audiência, afirmou que le-

varia o caso para análise no plenário da Corte, 

mas não estabeleceu um prazo, apenas informou 

que solicitaria uma avaliação de outros órgãos, 

como a Procuradoria-Geral da República (PGR).
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O Brasil no estudo do Fórum Econômico Mundial
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