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“PARECER ECONÔMICO SOBRE A LEIS DA ESTADIA (LEI 11.442/2007 E 

13.103/2015)” 

 

Objetivo 
O objetivo deste projeto é realizar uma análise econômica dos impactos ocasionados pela 

Lei 13.103/2015 sobre a lei da estadia envolvendo o setor do transporte rodoviário de 

cargas e a logística das empresas.  

 

Metodologia e fases do projeto 
O relatório do parecer econômico será estruturado em três fases, envolvendo: 

desenvolvimento de um arcabouço econômico que rege o mercado do transporte 

rodoviário de cargas, aplicação de questionários com agentes do setor, simulação de 

impactos econômicos da lei na estrutura de custos de transporte, dentre outros fatores. 

 

As fases do projeto e respectivas metodologias a serem aplicadas são: 

 

Fase 1: Desenvolvimento do arcabouço econômico do mercado do transporte 

rodoviário de cargas 

O objetivo desta fase é desenvolver e apresentar as principais teorias que formam a 

economia do transporte rodoviário de cargas de forma a entender como as leis podem 

alterar tal conjuntura. Nesse sentido, será construído o seguinte arcabouço teórico: 

 

 Economia: 

o Teoria da agência 

 Assimetria de informações entre embarcadores, transportadores e 

terminais portuários; 

 Criação de oportunidades para a apropriação de quase-rendas; 

o Teoria dos custos de transação 

 Governança no transporte de cargas; 

 Integração vertical vs terceirização da atividade; 

 Arranjos contratuais; 

o Organização industrial 

 Como o mercado se molda a partir de alterações no ambiente 

institucional (ambiente legal); 

 Transporte: 

o Formação do frete; 

o Comportamento do mercado de fretes no Brasil; 

o Operação de transporte de cargas; 

 

Fase 2: Diagnóstico da logística setorial 

O objetivo desta fase é realizar um diagnóstico da logística dos seguintes setores: 

 

o Agronegócio (ABIOVE) 

o Alimentos (ABIA) 

o Carga geral e siderurgia (ANUT) 

o Combustíveis (SINDICOM) 



 

 

 

 

o Açúcar (UNICA) 

 

A metodologia a ser empregada nesta fase é aplicação de questionários com agentes de 

cada setor, envolvendo (embarcadores, transportadoras e motoristas). O questionário será 

aplicado por entrevistas presenciais (in-loco) e telefônicas (à distância), por pesquisadores 

previamente treinados. 

  

Nesse sentido, os seguintes tópicos serão desenvolvidos para cada setor: 

 

(i) Organização dos setores 

Caracterização da organização do setor, envolvendo as principais cadeias produtivas, 

players do setor, produção, exportação, dentre outros. 

Pretende-se ressaltar a importância dos setores para a economia brasileira 

 

(ii) Logística dos setores 

Em tal etapa, pretende-se ressaltar a importância da logística rodoviária para fluidez 

econômica dos segmentos, bem como evidencias as dificuldades e gargalos. 

Caracterização da logística do setor envolvendo: 

o Tipos de veículos e implementos utilizados 

o Peculiaridades do transporte e acondicionamento 

o Principais rotas 

o Terminais multimodais 

o Características operacionais das principais rotas do setor: tempo de viagem, tempo 

de carregamento e descarregamento, filas, dentre outros aspectos.  

o Entraves logísticos na movimentação de cargas 

 

(iii) Relação entre embarcadores, transportadoras e operações de transporte 

o Ressaltar a dependência da contratação do serviço de transporte via mercado 

(baixo índice de integração vertical, e menor controle da operação de transporte); 

o Ressaltar que o embarcador normalmente não possui um controle sobre o tempo 

nos locais de descarga. 

 

(iv) Mecanismos de contratação do serviço de transporte 

o Entendimento dos mecanismos de contratação mais usuais por setor e suas 

características e a tratativa da estadia adotada em cada tipo de contrato; 

o Ressaltar as diferenças entre os setores no tocante aos níveis de formalidade na 

contratação do transporte; 

o Tratar a hipótese de que no transporte de cargas, principalmente agrícolas, o setor 

está organizado de tal forma que existe uma alta dependência na contratação 

informal, ampliando a incerteza perante indicadores tais como qualidade do 

serviço, monitoramente remoto, cumprimento de exigências legais, dentre outros. 

o Ilustrar em um cenário mais atual que o preço do frete é maior quando se considera 

rotas em que os tempos (de carregamento e/ou de descarregamento) são maiores. 

Ou seja, a questão da estadia já está inserida na remuneração do 

motorista/transportador através do frete. 

 

Fase 3: Simulação de impactos econômicos da lei na estrutura de custos de 

transporte 

O objetivo desta fase é realizar um conjunto de simulação dos impactos da Lei da Estadia 

na estrutura de custo de transporte de cada setor.  



 

 

 

 

A metodologia desta fase consiste na estruturação do custo de transporte real
1
 dos 

principais equipamentos de transporte de cada setor, bem como características de 

produtividade das rotas mais expressivas nas movimentações de cargas setoriais, 

evidenciadas na fase anterior. Nesse sentido, serão elaborados cenários envolvendo: tipos 

de veículos, tempo de viagem, tempo de espera, custo da espera, custos dos insumos de 

transporte, dentre outros. 

 

Nesse sentido, espera-se evidenciar nesta análise em complemento da Fase 1 (arcabouço 

teórico da economia do transporte de cargas) e Fase 2 os seguintes pontos: 

 

o Ilustrar que a forma como a Lei de Estadia proposta pode criar oportunidade de 

apropriação de quase-renda por parte dos motoristas. O pagamento da estadia da 

forma proposta pode ser considerado uma nova forma de geração de receita por 

parte dos motoristas; 

o Ilustrar a inviabilidade de se ter apenas um valor de estadia para todas as rotas e 

segmentos; 

o Evidenciar possibilidades de comportamentos oportunistas dos indivíduos e como 

o mercado se molda a partir dessa alteração no ambiente legal. 

 

Resultados esperados 
O parecer econômico, apoiado na aplicação de questionários, análise de custos de cenários 

e no arcabouço teórico referenciado, mostrará como ocorre à coordenação do mercado de 

transporte, como são os níveis de dependência e incertezas existentes na relação 

embarcador-transportador, as formas mais comuns de contratação do serviço de transporte, 

o funcionamento do mercado de fretes no Brasil (inserindo a tratativa de estadia) e como a 

Lei em análise, ao estabelecer um valor único de estadia, cria deseconomias para os 

diversos segmentos. Ainda nessa linha, serão apresentados argumentos de que é inviável 

estabelecer um limite único de estadia para todos os segmentos e rotas rodoviárias, as 

quais possuem características inerentes aos tipos de equipamentos de transporte, produtos, 

terminais, dentre outros fatores que afetam o tempo de estadia.  

Outro resultado a ser evidenciado diz respeito como tal lei poderá gerar efeitos de 

segunda-ordem na economia, possibilitando a apropriação de quase-renda por parte dos 

transportadores/motoristas, em função do fato da legislação criar mecanismos de 

desincentivo à agilidade da operação de transporte.   

 

Produtos a serem entregues 
Ao término de cada fase, serão entregues relatórios parciais. Na terceira fase, será entregue 

um relatório final no formato Word. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 O Grupo ESALQ-LOG realiza um acompanhamento sistemático e período de diversos custos de transporte, 

mensalmente, envolvendo diferentes tipos de equipamentos de transporte.  
 



 

 

 

 

 

 

Cronograma de execução 
O projeto está estruturado para ser executado em cinco meses, com um relatório parcial a 

ser entregue ao final do terceiro mês. O cronograma de execução é apresentado no 

diagrama abaixo. 

 

Fase / Meses M1 M2 M3 M4 M5 

Arcabouço teórico do mercado de fretes 
     

Caracterização dos setores 
     

Desenvolvimento do Questionário 
     

Aplicação dos questionários 
     

Análise de resultados 
     

Relatório Parcial 
     

Análise dos cenários e simulação de custos 
     

Relatório Final 
     

               Quadro 3. Cronograma de execução 

 

 

 

Investimento 
O investimento para a execução do projeto é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

 

Neste valor estão incluídos custos de: viagens de campo, serviços de transporte, material 

de escritório, serviços de editoração, serviços de tecnologias de informação, serviços de 

telefone, bolsistas acadêmicos, seguros e taxas destinadas à Universidade de São Paulo 

(USP) e Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (FEALQ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


