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O objetivo deste estudo foi analisar quais os impactos da Lei n. 12.619/2012 sobre a folha de pagamento
das empresas de transporte rodoviário de cargas. Para tanto, foi realizado um estudo de caso comparando quais os custos com a folha de pagamento antes e após a vigência da lei. Esta Lei foi criada após
reuniões entre os órgãos reguladores de trânsito e as empresas de transporte rodoviário de cargas. Seu
objetivo foi definir os horários a serem obedecidos pela categoria de motoristas profissionais. Inicialmente deveria haver a contrapartida do governo na instalação de locais de parada em que os motoristas
poderiam descansar e fazer o repouso entre uma jornada e outra. Quando a decisão de promulgar a
Lei foi para a presidente, houve vários vetos, destituindo o ônus que o Estado teria, fazendo com que o
motorista fosse obrigado a seguí-la, mas não tendo respaldo de pontos de parada seguros onde pudesse
descansar. Assim, o ônus de fazer cumprir a Lei ficou à cargo das empresas, já que o motorista vai continuar recebendo o salário combinado, mas não vai poder rodar a distância que fazia antes. Dessa forma,
a empresa terá uma receita menor e um custo com a mão de obra que continua fixo. Os estudos evidenciaram que o equilíbrio será alcançado se as transportadoras conseguirem, com as empresas que pagam
o frete, um aumento nas tarifas pagas, o que gerará um custo maior para a empresa que contrata o frete
e resultará em um aumento ao consumidor final.
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