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COMPLEXIDADE da escolha de um Preço

FRETE

CUSTOS
RECEITA

APROVEITAMENTO

$ FRETE 

x

Qtde Vendida

PRODUTIVIDADE

Concorrentes

Cliente
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O Serviço de Transporte

4 – Retorno
TEMPO + km

1 – Carregamento

TEMPO
2 – Transporte

TEMPO + km

3 – Descarga

TEMPO
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CUSTOS do TRANSPORTE

FIXOS

VARIÁVEIS

DIRETOS
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Custos Diretos

PLANILHA DE CUSTO OPERACIONAL

TEMPO

Dia22 = 630,00

Hora11 = 57,00

Cav. Mec. + SR 3 Eixos

CUSTOS FIXOS (MENSAIS) 13.812,63

Remuneração do Capital 2.272,23
Depreciação do Veículo 3.334,30
Salário de Motorista 4.961,08
Licenciamento, IPV e Seg Obrigatório 394,71
Seguro do Casco e Resp. Civil 2.850,31

CUSTOS VARIÁVEIS POR KM 1,2229 

Manutenção (peças e MO) 0,1807 
Combustível 0,8810 
Lubrificantes 0,0158 
Pneus 0,1454 
Lavagem e Lubrificação 0,0360 
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Se a ROTA demora 1 dia e meio e se percorre de 1.000 km

Caso Transporte:

Custo Direto = 630,00 x 1,5 + 1,2276 x 1.000 = R$ 2.173,00

Hora = 630,00

Km = 1,2276

TEMPO km

20 ton → R$ 108,63 por ton

25 ton → R$   86,90 por ton

30 ton → R$   72,42 por ton

EXEMPLO
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Aluguel

IPTU

Propaganda

Pessoal Administrativo

Água, luz, telefone

Material de escritório

Limpeza

Segurança

Veículos de apoio

Depreciação de máquinas e equipamentos

Assessorias e consultorias de terceiros

Seguros (roubo, incêndio, etc)

Entre outros

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Custos Indiretos (TEMPO)
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Custos 

Diretos

Custos 

Indiretos
90% 10%

Custos 

Diretos

Custos 

Indiretos
60% 40%

Transporte de 

Carga Lotação

Transporte de 

Carga Fracionada

TEMPO
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Planilha de Custo Operacional
Cav. Mec. + SR 3 Eixos 5.000 10.000 15.000

CUSTOS FIXOS (MENSAIS) 13.812,63 69% 53% 43%

Remuneração do Capital 2.272,23 11,4% 8,7% 7,1%

Depreciação do Veículo 3.334,30 16,7% 12,8% 10,4%

Salário de Motorista 4.961,08 25% 19,1% 15,4%

Licenciamento, IPV e Seg Obrigatório 394,71 2,0% 1,5% 1,2%

Seguro do Casco e Resp. Civil 2.850,31 14,3% 10,9% 8,9%

CUSTOS VARIÁVEIS POR KM 1,2229 31% 47% 57%

Manutenção (peças e MO) 0,1807 4,5% 6,9% 8,4%

Combustível 0,8810 22,1% 33,8% 41%
Lubrificantes 0,0158 0,4% 0,6% 0,7%

Pneus 0,1454 3,6% 5,6% 6,8%

Lavagem e Lubrificação 0,0360 0,9% 1,4% 1,7%

19.927,08 26.041,53 32.155,98 
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Custo

Variáveis

Custo Total

Custos

Fixos

$

Produção (km)

(Fixos+Variáveis)

Custo Operacional Total )

0

Fracionada

Lotação

R$ 13.812 + R$ 3.200 ADM.

Impostos
+
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LEI 12.619

Profissão de Motorista
regulamenta e disciplina a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional

12 Artigos

19 Vetos

Publicada em 2/5/2012

ENTROU EM VIGOR em 17/6/2012

ACORDO

Ministério Público do Trabalho

Trabalhadores (ANTTT)

Transportadores

Autônomos
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LEI 12.619

Profissão de Motorista
regulamenta e disciplina a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional

Seção GERAL

CLT
Consolidação das Leis do Trabalho

CTB
Código de Trânsito Brasileiro

Motorista Profissional

Empregado

Motorista Profissional

(Autônomo e Empregado)

Menos de 24 horas

Curta Distância

Acima de 24 horas

Longa Distância
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GERAL

Art. 2º São direitos dos motoristas profissionais, além daqueles 

previstos no Capítulo II do Título II e no Capítulo II do Título VIII da 

Constituição Federal: 

V – jornada de trabalho e tempo de direção controlados de maneira 

fidedigna pelo empregador, que poderá valer-se de anotação em 

diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, nos termos 

do § 3° do art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, ou de 

meios eletrônicos idôneos instalados nos veículos, a critério do 

empregador. 
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CLT

Motorista Profissional 

EMPREGADO

Curta e Longa 

Distância
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CLT
O Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte 

Seção IV-A

Art. 235-B. São deveres do motorista profissional: 

VII – submeter-se a teste e a 

programa de controle de uso de 

droga e de bebida alcoólica, 

instituído pelo empregador, com 

ampla ciência do empregado.
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CLT
O Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452 de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte Seção IV-A

Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será 

a estabelecida na Constituição Federal ou mediante instrumentos de 

acordos ou convenção coletiva de trabalho.

§ 1º Admite-se a prorrogação da jornada de trabalho por até 2 (duas) 

horas extraordinárias.

§ 2º Será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista 

estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para:

- refeição, 

- repouso, 

- espera e 

- descanso. 
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CLT

O Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452 de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte Seção IV-A

Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional 

será a estabelecida na Constituição Federal ou mediante 

instrumentos de acordos ou convenção coletiva de trabalho.

§ 3º Será assegurado ao motorista profissional :

- intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição, 

- além de intervalo de repouso diário de 11 (onze) horas a cada 

24 (vinte e quatro)  horas e 

- descanso semanal de 35 (trinta e cinco) horas.
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CLT

O Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452 de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte Seção IV-A

Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional 

será a estabelecida na Constituição Federal ou mediante 

instrumentos de acordos ou convenção coletiva de trabalho.

§ 4º As horas consideradas extraordinárias serão pagas com 

acréscimo estabelecido na Constituição Federal ou mediante 

instrumentos de acordos ou convenção coletiva de trabalho.

§ 6º O excesso de horas de trabalho realizado em um dia poderá 

ser compensado, pela correspondente diminuição em outro dia, 

se houver previsão em instrumentos de natureza coletiva, 

observadas as disposições previstas nesta Consolidação.



DECOPE    

CLT

O Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452 de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte Seção IV-A

Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será a 

estabelecida na Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordos 

ou convenção coletiva de trabalho.

§ 8º São consideradas tempo de espera as horas que excederem à jornada 

normal de trabalho do motorista de transporte rodoviário de cargas que

- ficar aguardando para carga ou descarga do veículo no embarcador 

ou destinatário ou 

- para fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais 

ou alfandegárias, 

não sendo computadas como horas extraordinárias. 

§ 9º As horas relativas ao período do tempo de espera serão indenizadas

com base no salário-hora normal acrescido de 30% (trinta por cento).
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CLT

Motorista Profissional 

EMPREGADO

Longa Distância

+ 24 horas
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CLT

O Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452 de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte Seção IV-A

Art. 235-D. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em 

que o motorista profissional permanece fora da base da empresa, matriz ou filial 

e de sua residência por mais de 24 (vinte e quatro) horas, serão observados:

I – intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) 

horas de tempo ininterrupto de direção, podendo ser fracionados o tempo de 

direção e o de intervalo de descanso, desde que não completadas as 4 (quatro) 

horas ininterruptas de direção; 

II – intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição, podendo coincidir ou 

não com o intervalo de descanso do inciso I; 

III – repouso diário do motorista obrigatoriamente com o veículo estacionado, 

podendo ser feito em cabine leito do veículo ou em alojamento do 

empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do 

destinatário ou em hotel, ressalvada a hipótese da direção em dupla de 

motoristas prevista no § 6º do art. 235-E.
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CLT

O Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452 de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte Seção IV-A

Art. 235-E. Ao transporte rodoviário de cargas em longa distância, além do 

previsto no art. 235-D, serão aplicadas regras conforme a especificidade da 

operação de transporte realizada.

§ 1º Nas viagens com duração superior a 1 (uma) semana, o descanso 

semanal será de 36 (trinta e seis) horas por semana trabalhada ou fração 

semanal trabalhada, e seu gozo ocorrerá no retorno do motorista à base (matriz 

ou filial) ou em seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas 

para o efetivo gozo do referido descanso.

§ 3º É permitido o fracionamento do descanso semanal em 30 (trinta) horas 

mais 6 (seis) horas a serem cumpridas na mesma semana e em continuidade 

de um período de repouso diário.
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CLT

O Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452 de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte Seção IV-A

Art. 235-E. Ao transporte rodoviário de cargas em longa distância, além do 

previsto no art. 235-D, serão aplicadas regras conforme a especificidade da 

operação de transporte realizada.

§ 6º Nos casos em que o empregador adotar revezamento de motoristas 

trabalhando em dupla no mesmo veículo, o tempo que exceder a jornada normal 

de trabalho em que o motorista estiver em repouso no veículo em movimento 

será considerado tempo de reserva e será remunerado na razão de 30% (trinta 

por cento) da hora normal.

§ 7º É garantido ao motorista que trabalha em regime de revezamento repouso 

diário mínimo de 6 (seis) horas consecutivas fora do veículo em alojamento 

externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado.
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CLT

O Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452 de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte Seção IV-A

Art. 235-E. Ao transporte rodoviário de cargas em longa distância, além do 

previsto no art. 235-D, serão aplicadas regras conforme a especificidade da 

operação de transporte realizada.

§ 10. Não será considerado como jornada de trabalho nem ensejará o 

pagamento de qualquer remuneração o período em que o motorista ou o 

ajudante ficarem espontaneamente no veículo usufruindo do intervalo de 

repouso diário ou durante o gozo de seus intervalos intrajornadas.

§ 11. Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo 

transportado por qualquer meio onde ele siga embarcado, e que a 

embarcação disponha de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário 

previsto no § 3º do art. 235-C, esse tempo não será considerado como jornada 

de trabalho, a não ser o tempo restante, que será considerado de espera. 
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CLT

Motorista Profissional 

EMPREGADO

Curta e Longa 

Distância
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CLT

O Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452 de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte Seção IV-A

Art. 235-F. Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 (doze) 

horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso para o trabalho do motorista, em 

razão da especificidade do transporte, de sazonalidade ou de característica que o 

justifique.

Art. 235-G. É proibida a remuneração do motorista em função da distância 

percorrida, do tempo de viagem e/ou da natureza e quantidade de produtos 

transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de 

vantagem, se essa remuneração ou comissionamento comprometer a 

segurança rodoviária ou da coletividade ou possibilitar violação das normas da 

presente legislação.

Art. 235-H. Outras condições específicas de trabalho do motorista profissional, desde que 

não prejudiciais à saúde e à segurança do trabalhador, incluindo jornadas especiais, 

remuneração, benefícios, atividades acessórias e demais elementos integrantes da 

relação de emprego, poderão ser previstas em convenções e acordos coletivos de 

trabalho, observadas as demais disposições desta Consolidação.”
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CTB

Art. 5º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 
Trânsito Brasileiro, passa a vigorar acrescida do seguinte 

Capítulo III-A
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CTB
“CAPÍTULO III-A 

DA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MOTORISTAS PROFISSIONAIS

Art. 67-A. É vedado ao motorista profissional, no exercício de sua profissão e 

na condução de veículo mencionado no inciso II do art. 105 deste Código, 

dirigir por mais de 4 (quatro) horas ininterruptas.

§ 1º Será observado intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para descanso 

a cada 4 (quatro) horas ininterruptas na condução de veículo referido no 

caput, sendo facultado o fracionamento do tempo de direção e do intervalo de 

descanso, desde que não completadas 4 (quatro) horas contínuas no exercício 

da condução. 

§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de 

direção estabelecido no caput e desde que não comprometa a segurança 

rodoviária, o tempo de direção poderá ser prorrogado por até 1 (uma) 

hora, de modo a permitir que o condutor, o veículo e sua carga cheguem a 

lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados.
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Art. 67-A. É vedado ao motorista profissional, no exercício de sua profissão e 

na condução de veículo mencionado no inciso II do art. 105 deste Código, 

dirigir por mais de 4 (quatro) horas ininterruptas.

§ 3º O condutor é obrigado a, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, 

observar um intervalo de, no mínimo, 11 (onze) horas de descanso, 

podendo ser fracionado em 9 (nove) horas mais 2 (duas), no mesmo dia. 

§ 4º Entende-se como tempo de direção ou de condução de veículo apenas o 

período em que o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em 

curso entre a origem e o seu destino, respeitado o disposto no § 1º, sendo-lhe 

facultado descansar no interior do próprio veículo, desde que este seja dotado 

de locais apropriados para a natureza e a duração do descanso exigido.

CTB
“CAPÍTULO III-A 

DA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MOTORISTAS PROFISSIONAIS
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Art. 67-A. É vedado ao motorista profissional, no exercício de sua profissão e 

na condução de veículo mencionado no inciso II do art. 105 deste Código, 

dirigir por mais de 4 (quatro) horas ininterruptas.

§ 5º O condutor somente iniciará viagem com duração maior que 1 (um) 

dia, isto é, 24 (vinte e quatro) horas após o cumprimento integral do intervalo 

de descanso previsto no § 3º(11 horas de descanso).

§ 6º Entende-se como início de viagem, para os fins do disposto no § 5º, a 

partida do condutor logo após o carregamento do veículo, considerando-se como 

continuação da viagem as partidas nos dias subsequentes até o destino.

§ 7º Nenhum transportador de cargas ou de passageiros, embarcador, 

consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte 

multimodal de cargas ou agente de cargas permitirá ou ordenará a qualquer 

motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo 

referido no caput sem a observância do disposto no § 5º.

CTB
“CAPÍTULO III-A 

DA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MOTORISTAS PROFISSIONAIS
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Art. 67-C. O motorista profissional na condição de condutor é responsável 

por controlar o tempo de condução estipulado no art. 67-A, com vistas na sua 

estrita observância.

Parágrafo único. O condutor do veículo responderá pela não observância 

dos períodos de descanso estabelecidos no art. 67-A, ficando sujeito às 

penalidades daí decorrentes, previstas neste Código

CTB
“CAPÍTULO III-A 

DA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MOTORISTAS PROFISSIONAIS
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O condutor do veículo responderá pela não observância dos períodos de 

descanso estabelecidos no art. 67-A, ficando sujeito às penalidades daí 

decorrentes, previstas neste Código

CTB
“CAPÍTULO III-A 

DA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MOTORISTAS PROFISSIONAIS

XXIII - em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67-A, 

relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos 

intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga 

ou de passageiros:

Infração - grave; ( 5 pontos )

Penalidade - multa; ( R$ 127,00 )

Medida administrativa - retenção do veículo para cumprimento do tempo 

de descanso aplicável;



DECOPE    

 Repouso de 11 horas a cada 24 horas 

 Refeição 1 hora

 Jornada de trabalho de 8 horas

 Até 24 horas extras

 Repouso semanal de 35 horas

Longa Distância (viagem com mais de 24 horas)

 Intervalo para descanso de 30 min a cada 4 horas de direção

 Repouso semanal de 36 horas (viagem com mais de 1 semana)

RESUMO
MOTORISTAS PROFISSIONAIS EMPREGADO

Longa Distância – 2 Motoristas em um mesmo veículo

 Jornada de trabalho de 8 horas

 Motorista em Repouso – 30% do custo hora

 Repouso diário fora do veículo ou com o mesmo parado de 6 horas
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 Repouso de 11 horas a cada 24 horas – fracionamento 9 + 2 horas 

Longa Distância (viagem com mais de 24 horas)

 Intervalo para descanso de 30 min a cada 4 horas de direção

Com tolerância de 1 hora

RESUMO
MOTORISTAS PROFISSIONAIS

Longa Distância – 2 Motoristas em um mesmo veículo

Repouso diário fora do veículo ou com o mesmo parado de 6 horas
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Exemplos
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Motorista Profissional

8

0,5

1

2

13

2 horas Extras

Carregamento

na empresa

Jornada normal
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Motorista Profissional

8

0,5

1

2

13

2 horas

espera
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Motorista AUTÔNOMO

12

0,5+0,5

1

2

9+2

Além de não ter que cumprir o repouso semanal

Jornada diária de 13 horas
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COMPLEXIDADE da escolha de um Preço

FRETE

CUSTOS
RECEITA

APROVEITAMENTO

$ FRETE 

x

Qtde Vendida

PRODUTIVIDADE

Concorrentes

Cliente
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APROVEITAMENTO DOS CUSTOS FIXOS
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PRODUTIVIDADE - Cargas Transportadas

1. Limitada pelo TEMPO
24 horas

DIA

30 dias

MÊS

2. O Serviço de Transporte Compreende

Tempo Total Gasto no Transporte

Tempo disponível por dia

Dias Trabalhados por mês

Velocidade

Tempo de Carga e Descarga
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Produtividade 

do Veículo

Horas

Trabalhadas

Por dia x

Dias

Trabalhados

Por mês

Disponibilidade/mês

Tempo

Carga

e

Descarga

Percurso

Velocidade

Operacional

+

Tempo em trânsito

Tempo de Viagem

= Nr Viagens/mês
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Custos Diretos

Fixo mensal = R$ 13.812,00

Variável/km = R$ 1,2229

Custos Indiretos

Veículo/mês = R$ 3.200,00

Veículo/mês = R$ 17.012,00

Dia = R$ 773,00

Hora1 = R$ 65,00

Hora2  = R$ 86,00

Cav. Mec. + SR 3 Eixos

Dias trabalhados/mês: 22

Percurso de 1.000 km

Velocidade média 50 km/h

Tempo de carga e descarga: total de 7 horas

Outros dados

Exemplo
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Produtividade 

do Veículo

14
Horas/dia x

22
dias

4 + 3
1.000 km

50 
Km/hora

+

≈ 11,5 viagens/mês

Disponibilidade/mês

308 horas

Tempo de Viagem

27 horas
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Produtividade 

do Veículo

10
Horas/dia x

22
dias

4 + 3
1.000 km

50
Km/hora

+

≈ 8 viagens/mês

Disponibilidade/mês

220 horas

Tempo de Viagem

27 horas
± 3,5 viagens a 

menos por mês/veículo
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Produtividade 

do Veículo

14
Horas/dia x

22
dias

4 + 3
1.000 km

50
Km/hora

+

≈ 11,5 viagens/mês

Disponibilidade/mês

220 horas

Tempo de Viagem

27 horas

14
Horas/dia

Tempo de Viagem

27 horas

≈ 2 dias

Tempo do SERVIÇO
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Produtividade 

do Veículo

10
Horas/dia x

22
dias

4 + 3
1.000 km

50
Km/hora

+

≈ 8 viagens/mês

Disponibilidade/mês

220 horas

Tempo de Viagem

27 horas

10
Horas/dia

Tempo de Viagem

27 horas

≈ 3 dias

Tempo do SERVIÇO
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Situação 1 : 11,5 viagens/mês

Exemplo: demanda de 2.500 toneladas/mês

Capacidade dos veículos: 25 toneladas

Necessidade de frota: 9 veículos (2.500/11,5*25)

Situação 2 : 8 viagens/mês

Necessidade de frota: 13 veículos (2.500/8*25)

4 veículos e motoristas a mais
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Situação 1

Antes da Lei

Situação 2

Depois da Lei (10 h)

17.012

11,5
+ 1.000 x 1,2229

17.012

8
+ 1.000 x 1,2229

R$ 3.349R$ 2.702

+ 647

24%

R$ 1.479 R$ 2.127
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Produtividade 

do Veículo

9
Horas/dia x

22
dias

4 + 3
1.000 km

50
Km/hora

+

≈ 7 viagens/mês

Disponibilidade/mês

198 horas

Tempo de Viagem

27 horas
± 4,5 viagens a 

menos por mês/veículo
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Situação 1

Antes da Lei

Situação 3

Depois da Lei (9 h)

17.012

7
+ 1.000 x 1,2229

R$ 3.544

+ 828

31%

17.012

11,5
+ 1.000 x 1,2229

R$ 2.714
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Produtividade 

do Veículo

18
Horas/dia x

22
dias

4 + 3
1.000 km

50
Km/hora

+

≈ 15 viagens/mês

Disponibilidade/mês

396 horas

Tempo de Viagem

27 horas
± 3,5 viagens a 

mais por mês/veículo
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Situação 1

Antes da Lei

Situação 3

Depois da Lei (18 h)

24.917
15

+ 1.000 x 1,2229

R$ 2.921

+ 207

7,6%

17.012

11,5
+ 1.000 x 1,2229

R$ 2.714
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Conjunto Cavalo +SR 3 eixos

Tipo de Veículo

Percurso 100 500 1000 2000 3000

Nr viagens/mês 34,2 18,1 11,5 6,6 4,6

Custo por viagem 619,39R$         1.550,42R$   2.702,20R$   5.041,79R$   7.369,36R$   

Nr viagens/mês 24,4 12,9 8,0 4,7 3,3

Custo por viagem 818,24R$         1.926,01R$   3.349,40R$   6.080,18R$   8.849,63R$   MÉDIA

Aumento de custo 32% 24% 24% 21% 20% 24%

Depois da Lei 12.619
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SUGESTÃO
Regra geral pode-se multiplicar o prazo que se tinha 

antes da Lei 12.619 por 1,56

Prazos de Entrega e os Preços

Devem ser revistos
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Inovar na Gestão da Frota
Trabalhar na diminuição dos custos

Diminuição do Impacto

Transportadores

Embarcadores
Diminuição do tempo de carga/descarga
Aumentar od dias trabalhados

Governo
Maior agilidade na liberação dos veículos nas fiscalizações

Diminuir as restrições a circulação
Melhorar o aproveitamento da capacidade dos veículos
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OBRIGADO

PELA ATENÇÃO DISPENSADA

FIM
Eng. Antonio Lauro Valdivia Neto

Fone: 11 2632 1526

Email: lauro@ntc.org.br


