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P15/079 

São Paulo, 18 de junho de 2015. 

 

 

 

Ao 

Sr. Daniel Furlan Amaral 

Gerente de Economia 

Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE 

Av. Vereador José Diniz, 3707 - 7° andar - Cj 73 

04603-004 - São Paulo – SP 

Tel  +55 11 5536-0733 

E-mail: daniel@abiove.org.br 

 

 

Ref.: proposta para prestação de serviços de consultoria econômica. 

 

 

Prezado Senhor, 

Conforme solicitado, apresentamos à Associação Brasileira das Indústrias de Óleos 

Vegetais – ABIOVE (“Contratante”) proposta para prestação de serviços de consultoria 

para elaboração de um estudo e parecer econômico sobre efeitos da Lei da Estadia 

(redação dada pela Lei 13.103/2015 ao art. 11 da Lei 11.442/2007). 

A proposta e contratação poderão ser compartilhadas com outras associações de classe 

afetadas pela mesma legislação. 

1. Entendimento da questão 

A Lei 13.103/2015 deu a seguinte redação ao Art. 11 da Lei 11.442/2007: 

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte 

Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo 

ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de 

Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e 

oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei nº 13.103, 

de 2015)   

§ 6o A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo 

com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na 

hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. 

(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)   

§ 7o Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade 

total de transporte do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)  (Vigência) 
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§ 8o Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser 

calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino. (Incluído 

pela Lei nº 13.103, de 2015) 

§ 9o O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao 

transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão 

nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos 

com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - 

ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga. (Incluído 

pela Lei nº 13.103, de 2015). 

Em síntese, essa legislação determina a fixação de um preço único para uma atividade 

obviamente caracterizada por grande diversidade, compreendendo diferentes tipos de 

carga, de caminhões, de locais de carga e descarga, de circunstâncias (como distâncias 

percorridas, etc) e momentos em que o transporte é realizado. Deve-se assim esperar 

que tal legislação acarrete sérias distorções de mercado, com impactos na eficiência e 

custos de fretes que, dada a natureza estratégica da atividade, devem se propagar por 

toda a economia Além disso, acarretaria mais uma séria distorção de natureza 

macroeconômica ao impor uma indexação anual.  

Sendo assim, a Contratante solicita parecer econômico sobre a questão, conforme termo 

de referência anexado ao final desta proposta.  

Além da ABIOVE, a contratação do trabalho poderá ser compartilhada por outras 

associações interessadas, como ABIA (Associação Brasileira das Indústrias da 

Alimentação), ANUT (Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga), 

SINDICOM (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de 

Lubrificantes) e ÚNICA (União da Indústria de Cana de Açúcar). 

2. Escopo dos trabalhos 

Preliminarmente, sugerimos seguinte roteio para o desenvolvimento do trabalho: 

 Introdução, com descrição do problema e organização do parecer; 

 Seção conceitual, indicando: 

o A inadequação de um controle/tabelamento de preços e as 

distorções que normalmente acarretam com aplicação desses 

conceitos aos setores envolvidos.  

o Caso existam referências disponíveis, deverá apresentar aspectos 

da regulação para o setor em outros países, evidenciando as 

escolhas e os resultados obtidos.  

o Considerações sobre as distorções de natureza macroeconômica 

decorrentes da indexação anual proposta na legislação 

 Descrição objetiva dos procedimentos de carga e descarga de diversos 

tipos de produtos e circunstâncias, da diversidade de veículos existente e 
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de outros fatores (visando demostrar a inadequação de um tratamento 

homogêneo pretendido pela legislação); 

 Estimativas de valores e custos fixos e variáveis envolvidos nos fretes e 

procedimentos de carga e descarga em diversos segmentos, incluindo 

agronegócio em geral, alimentos, carga geral, siderurgia, combustíveis e 

açúcar. A obtenção dessas informações se fará mediante: 

o Entrevistas com cerca de 10 a 12 stakeholders do setor, em 

diferentes atividades, procurando entender seu funcionamento; 

o Pesquisa quantitativa entre os associados das associações 

participantes, com distribuição de um pequeno questionário pela 

associação e respostas encaminhadas diretamente, sob 

confidencialidade, para a Tendências. Os dados a serem 

pesquisados deverão ser definidos nas entrevistas e em trabalho 

conjunto com as associações. As informações privadas e 

confidenciais de cada associado serão tratados com sigilo pela 

Tendências, que se responsabilizará pela guarda das informações 

e utilizará no trabalho somente informações agregadas que não 

permitam identifica o informante
1
; 

 Tabulação e apresentação dos resultados e respectiva análise à luz dos 

conceitos apresentados: heterogeneidade e particularidades das 

atividades envolvidas na carga e descarga X preço fixo determinado pela 

legislação; 

 Identificação e análise de incentivos econômicos inadequados dados pela 

legislação, como, por exemplo: (i) o fato de o valor de R$ 1,38 incidir 

sobre a capacidade do veículo, e não sobre o peso da carga; (ii) o  

destinatário ser obrigado a fornecer ao motorista comprovante da espera, 

o que, além de ser custoso, pode gerar “acertos” entre as partes em 

detrimento das transportadoras. 

 Estimativas de impactos de custos no restante da economia, mediante uso 

de multiplicadores da matriz insumo-produto; 

 Conclusões, indicando de forma sintética e objetiva a inviabilidade da 

regulação pretendida e as distorções que acarreta, bem como a falta de 

justificativa e aderência à realidade do valor determinado.  

Esse roteiro é preliminar e poderá ser aperfeiçoado ao longo do desenvolvimento dos 

serviços. 

O trabalho deverá ser coordenado e compatível com parecer jurídico, em que serão 

apontados os conflitos criados por essa legislação das determinações legais e 

constitucionais sobre livre negociação.  

                                                           
1
 Este aspecto pode ser devidamente tratado em Termo de Confidencialidade firmado entre Tendências e 

cada associada. 
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Os produtos resultantes do trabalho serão os seguintes: 

i. Minuta incluindo resultados de entrevistas e pesquisas, para discussão e 

avaliação pela Contratante; 

ii. Estudo completo, redigido no idioma português, contendo todas as 

informações e análises desenvolvidas; e 

iii. Um documento público sintético, de poucas páginas, apresentando os 

principais resultados de forma simples e direta.  

A Contratante deverá intermediar e fazer as apresentações para os contatos iniciais entre 

a Tendências e as empresas/entidades que responderão aos questionários e entrevistas.  

3. Prazos 

Os trabalhos somete poderão ser iniciados a partir do mês de julho de 2015. O estudo 

econômico proposto acima será desenvolvido no prazo de aproximadamente 3 (três) 

meses, contado a partir da data de aprovação desta proposta e do início dos trabalhos. O 

cumprimento dos prazos estará condicionado ao recebimento das informações e dados a 

serem providos pela Contratante e demais associadas, bem como sua intermediação 

perante as associadas, necessárias para a execução dos trabalhos. 

4. Honorários 

Os honorários correspondentes aos serviços supracitados para elaboração do estudo 

econômico serão de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Sugerimos o seguinte 

cronograma de pagamentos: 

 30% dos honorários em até 10 (dez) dias úteis após a data de aceitação desta 

proposta e/ou início dos trabalhos; 

 30% dos honorários em até 10 (dez) dias úteis após a realização da etapa de 

entrevistas e pesquisa e entrega da minuta incluindo essas informações e análise; 

 40% restantes em até 10 (dez) dias úteis após a data da entrega do documento 

final. As duas parcelas finais poderão ser faturadas conjuntamente caso os 

eventos a que se refiram ocorram em datas próximas. 

Os valores acima discriminados incluem todos os impostos que incidem sobre o 

faturamento (1,5% de IR na fonte e PIS/Cofins/CSLL se o valor for igual ou maior a 

R$ 5 mil) e que são retidos na fonte pela empresa Contratante.  

Caso a execução de quaisquer dos serviços propostos imponha o deslocamento dos 

nossos profissionais para outras localidades fora da Cidade de São Paulo, a Contratante 

reembolsará as despesas de transporte, hospedagem e alimentação incorridas. 

Os serviços, bem como o respectivo faturamento, poderão ser realizados diretamente 

pela Tendências Consultoria Integrada S/S Ltda. ou pela empresa Tendências 

Conhecimento Assessoria Econômica S/S Ltda.  
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5. Equipe 

O pessoal técnico da Consultoria Tendências e da Contratante manterá os contatos 

necessários para a obtenção das informações adequadas à execução do trabalho. A 

Contratante deverá indicar representante encarregado dos contatos com a equipe da 

Tendências, que será composta pelos seguintes profissionais: 

 Ernesto Moreira Guedes Filho: Economista pela FEA-USP com pós-graduação 

na Fipe-USP, foi assessor econômico do Ministério do Planejamento, da 

Secretaria do Tesouro e do gabinete do ministro da Fazenda. Atua em 

consultoria desde 1990. É Diretor Executivo e de Estudos, Projetos e Pareceres 

da Tendências. 

 Fernando Botelho: Graduado e mestre pela FEA-USP, e PHD em Economia pela 

Universidade de Princeton. Professor do Departamento de Economia da FEA-

USP na área de Teoria Econômica e consultor associado à Tendências. 

 Fabiana Tito: Doutoranda e economista pela FEA-USP com especialização na 

FGV-SP em Direito Econômico e mestrado em Economia da Concorrência e 

Regulação pela Universitat Pompeu Fabra e Universitat Autònoma de 

Barcelona. Coordenadora Geral da Secretaria de Direito Econômico de 2004 a 

2007. Trabalhou com antitruste internacional na LECG (Madrid) e RBB 

Economics (Londres) e foi Assistente Econômica da Autoridade da 

Concorrência Britânica (2009). É economista da área de Estudos, Projetos e 

Pareceres. 

 André Paiva: Mestre em Economia Aplicada pela ESALQ-USP e bacharel em 

Ciências Econômicas pela FECAP. É economista da área de Estudos, Projetos e 

Pareceres. 

 Reinaldo Kenji Kagi: Mestre em Finanças e Ciências Econômicas pela FGV-

EESP – 2014, Graduado em Ciências Econômicas pela FGV-EESP – 2009. É 

economista da área de Estudos, Projetos e Pareceres. 

A Tendências conta ainda com extenso corpo de técnicos de nível sênior, pleno (com 

mestrado ou mestrandos em universidades brasileiras de primeira linha), nível Jr. (com 

graduação em economia) e estagiários. Eventualmente, alguns dos nomes acima 

indicados poderão ser suplementados ou substituídos por profissionais com experiência 

e formação equivalentes. 

6. Confidencialidade  

As informações contidas nesta proposta são confidenciais, não sendo permitida, sem 

autorização prévia e por escrito da Tendências, a cópia, a publicação ou a divulgação 

deste documento, exceto paras as instituições que poderão contratar os serviços. 

A Tendências se compromete a guardar confidencialidade de números e informações 

que lhe forem fornecidas pela Contratante, e em só utilizá-las para fins previamente 
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acordados e em ocasiões expressamente autorizadas pela Contratante. Caso necessário, 

poderá ser assinado acordo de confidencialidade específico. 

7. Limitação de Responsabilidade 

A Contratante deverá colaborar no fornecimento de dados e informações que nos 

auxiliem na elaboração do trabalho.  

A Contratante concorda que a Tendências não será responsável por nenhuma demanda, 

encargos ou outros gastos relacionados ao presente contrato. Em hipótese alguma, 

exceto nos casos de dolo, a Tendências ou seus representantes serão responsabilizados 

por danos, indireta ou incidentalmente, causados por este contrato. Por outro lado, além 

dos honorários previstos, a Contratante não será responsabilizada por quaisquer 

despesas ou encargos da Tendências, inclusive de natureza trabalhista, previdenciária, 

tributária, decorrentes da execução dos serviços propostos. 

8. Prazo de Validade 

Esta proposta é válida pelo prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da data de sua 

emissão. 

9. Foro 

Quaisquer dúvidas oriundas da presente proposta serão dirimidas no foro da Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo. 

10. Aceitação 

Caso V. Sa. concorde com os termos constantes desta proposta, solicitamos que seja 

aposta a sua assinatura ou do(s) representante(s) legal(is) da Contratante nos espaços 

reservados abaixo 

 

Atenciosamente, 

 

Ernesto Moreira Guedes Filho  

 

De acordo: 

 

Nome: ______________________________ 

 

Assinatura: __________________________ 

 

Data: _______________________________ 
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Termo de Referência 

Parecer Econômico sobre a Lei da Estadia (Lei 11.442/2007) 

 

Resumo do problema 

O parecer econômico deve abordar os impactos das mudanças trazidas pela Lei 

13.103/2015 sobre a lei da estadia sobre o setor de transporte rodoviário de cargas e a logística 

das empresas. 

No primeiro caso, trata-se de averiguar como será o comportamento dos transportadores 

ou caminhoneiros autônomos frente à fixação de um valor único de R$ 1,38/ton.hora para todos 

os tipos de cargas, operações, etc. (Art. 11, §5º) contados a partir da capacidade do caminhão 

(Art. 11, §7º). Com a vedação da livre negociação entre as partes (antiga redação do Art. 11, 

§6º), e a inclusão de um indexador (INPC) a esse valor (Art. 11, §6º), deve-se avaliar como isso 

alterará a atuação de transportadores, autônomos e sindicatos da categoria. 

Por parte das empresas, essa mudança trará aumentos exponenciais de custos, visto que 

a tolerância de 5h se aplica somente aos casos em que a carga ou descarga ocorrer antes desse 

prazo. Caso contrário, passará a contar a partir do início da disponibilidade do motorista/veículo 

de transporte. Estimativas indicam que os gastos deverão crescer de 3 a 4 vezes entre as 

empresas, o que poderá inviabilizar certas operações logísticas. 

Trata-se, portanto, de um mecanismo ineficiente de remuneração dos caminhoneiros, 

pois não valoriza a diversidade de operações, cargas, setores econômicos etc. Na verdade, cria 

um incentivo para o veículo ficar parado em determinadas situações ou desincentiva a agilidade 

da operação pelo transportador contratado.  Isso porque o tempo para carga e descarga depende 

de diversos fatores, entre eles: 

 Tipo de mercadoria: 

o Granel sólido, líquido ou carga fracionada; 

o Peso e valor agregado; 

o Periculosidade; 

o Perecibilidade. 

 Instalações da unidade: 

o Número de moegas, esteiras, garagens, pontos de carregamento e descarga 

etc.; 

o Localização e vias de acesso; 

o Tamanho do pátio de caminhões. 

 Veículo: 

o Tipo; 

o Tamanho; 

o Idade. 

A remuneração do caminhoneiro pela estadia, por sua vez, depende de elementos que só 

podem ser devidamente calculados sob o livre mercado: 

1. Preço do frete e distância transportada; 

2. Preço da estadia e tempo de espera. 

No caso do preço e do tempo da estadia, objeto dessa discussão, deve-se ressaltar que 

são variáveis cujo equilíbrio oscila entre dois limites/bandas: 
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A. Como limite inferior, os custos de alojamento e alimentação do motorista, entre 

outros, e a depreciação, remuneração do capital, manutenção do caminhão etc. 

Neste caso, aplicam-se as situações de baixa demanda por fretes. 

B. Como limite superior, os custos de oportunidade do motorista. São os períodos em 

que ocorre alta demanda por fretes. 

O livre mercado e a livre negociação devem prevalecer, portanto, pois somente o jogo 

das forças da economia é capaz de compreender tamanha complexidade de variáveis. De outra 

forma, desvaloriza-se a livre iniciativa e a flexibilidade necessárias para o funcionamento 

eficiente da economia. Caso contrário, hipoteticamente estariam as empresas impedidas de 

remunerar o motorista a um valor superior ao da lei? Se não, então por que um motorista não 

pode negociar livremente valores inferiores, caso seus custos assim o permitam? 

Atualmente, o valor de estadia está contemplado nas tarifas de frete e, uma vez fixado 

em lei, levarão à renegociação destas últimas, visto que é elevado o risco de sua ocorrência. 

Assim, a tendência é de que se veja uma redução dos valores de fretes considerando a existência 

prática da sobrestadia. O valor da lei é exagerado e acima dos ganhos dos veículos e, desta 

forma, caracteriza a estadia uma pratica vantajosa, oportuna e tendenciosa. 

Importante ressaltar que os motoristas dificilmente conseguem aderir aos 

agendamentos, o que gera descontrole para os clientes e pode ocasionar sobrestadias. Por outro 

lado, os motoristas não recebem qualquer punição pelos descumprimentos e problemas nos 

clientes. Por isso, é fundamental que se retome a possibilidade de acordos de estadias entre as 

partes com direito da livre negociação para cada rota e condição. 

 

Execução do trabalho 

O trabalho deve compreender três etapas: 

A. Diagnóstico 

1. Diagnóstico da logística dos setores: 

a. Agronegócio (ABIOVE). 

b. Alimentos (ABIA). 

c. Carga geral e siderurgia (ANUT). 

d. Combustíveis (SINDICOM). 

e. Açúcar (UNICA). 

2. Pontos abordados pelo diagnóstico: 

a. Tipos de caminhão utilizados (custos fixos). 

b. Tipos de terminais logísticos. 

c. Diversidade de cargas (valor agregado, perecibilidade, periculoside etc.). 

d. Diversidade de operações (rota, época e condições da colheita). 

e. Diferentes formas de negociação de frete: frete é maior para pontos com 

maior tempo de carga/descarga, ou sela, é diferente para as operações e 

compensa o maior tempo. Existe uma remuneração mensal que compreende 

o frete mais a estadia. 

i. Frete-peso. Mais comum, valor por tonelada transportada. 

ii. Frete-viagem. Valor fechado da viagem. 

iii. Fixo. Valor pago por dia trabalhado. 

iv. Fixo + variável. Fixo mensal + valor por quilômetro. Ex.: R$ 

20.000/mês + R$ 1,30/km. 
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v. Frete KM. Valor calculado em R$ por quilômetro. 

vi. Outros. 

3. Resultados esperados: 

a. Os setores têm particularidades que impossibilitam estipular em lei uma 

tarifa geral para estadia. 

b. O valor praticado não condiz com a realidade. 

B. Parecer econômico 

a. Coordenação com as demais entidades. 

b. Consolidação dos diagnósticos setoriais. 

Declaração sobre a inviabilidade de se seguir um valor único para estadia. 


