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Resumo 

O transporte rodoviário ainda é o mais usado quando comparados aos outros transportes, e isso 

acontece desde a década de 50, com os aumentos das indústrias dos diversos ramos de negócios. 

Esse fenômeno tornou-se grande aqui no Brasil com a interferência do governo Juscelino 

Kubicheck com o seu plano de governo chamado de “50 em 5”, onde a maior parte dos recursos 

financeiros foram implantados nas melhorias e construção de rodovias para o transporte 

rodoviário. Sendo assim, o transporte de carga rodoviário é um dos principais no Brasil para o 

sistema logístico. O objetivo principal desse trabalho foi mostrar o valor que esse transporte 

tem e a facilidade que é contratar uma empresa que presta serviço com qualidade e segurança 

no transporte que a sua empresa precisa. Como metodologia adotada, optou-se pela pesquisa 

bibliográfica, de artigos e livros já publicados, visando embasar a pesquisa sobre o transporte. 

As aquisições para a conservação e extensão da base não segue o aumento da agilidade do 

transporte, e sendo assim, a carência do investimento resulta em 80% das estradas e rodovias 

em qualidades impróprias. Outra situação preocupante é o grande número de caminhões que 

apresentam mais de 10 anos de rodagens, quando a idade média de um veículo de grande porte 

é de 18 anos, e 80% das empresas condutoras não têm um programa de renovação de sua frota. 

Desta forma, os problemas de qualidades nas estradas afetam principalmente as pessoas que 

precisam do serviço como às encomendas pedidas de outros Estados nem sempre chegam de 

forma adequada ou com boa qualidade por causa das más qualidades das vias chegando com 

avarias, proporcionando assim, que os preços das mercadorias variam conforme as rodovias do 

Brasil, se elas são asfaltadas, estradas cascalhadas ou outras. No Brasil ainda existe muitas 

estradas sem pavimentação causando prejuízos aos caminheiros que prestam serviços 

terceirizados para empresas grandes e também as transportadoras com frotas próprias.  

 

Palavras-Chave: Transporte e Armazenagem no Brasil. Deficiência no Transporte. Uso dos 

Modais. 
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