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Objetivo 

Analisar as informações conhecidas a respeito da circulação de ameaças de greve por parte de diversas 

associações e congêneres que representam a categoria dos motoristas no Brasil. Segundo algumas 

entidades, a greve acontecerá dia 01 de fevereiro de 2021. 

 

Reivindicações do movimento grevista 

Algumas das reclamações que o movimento faz, mas não limitado: 

➢ Regulamentação da Lei do Frete Mínimo, parada no STF; 

➢ Preço do diesel e insumos; 

➢ Preços dos pedágios; 

➢ Falta de diálogo com o Governo. 

A pauta completa pode ser encontrada aqui: https://cnttl.org.br/noticia/10160/cresce-adesao-a-

paralisacao-dos-caminhoneiros-no-pais-no-dia-1-de-fevereiro  

 

Notícias 

As notícias dadas até o momento, não apresentam um consenso entre as diversas categorias, 

mostrando certa fragilidade na vontade de realizar-se uma grave generalizada como em 2018. 

Algumas notícias analisadas: 

➢ Valor Investe: https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-

politica/noticia/2021/01/28/greve-dos-caminhoneiros-no-dia-1o-de-fevereiro-deve-

acontecer-com-categoria-dividida.ghtml 

➢ Folha de Londrina: https://www.folhadelondrina.com.br/economia/conselho-promete-greve-

de-caminhoneiros-mas-cnta-desmente-3055969e.html 

➢ UOL: https://economia.uol.com.br/colunas/carla-araujo/2021/01/28/caminhoneiros-greve-

governo-admite-descontentamento-ainda-minimiza.htm 

➢ CNN Brasil: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/01/28/apesar-de-apelo-feito-por-
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bolsonaro-sindicatos-confirmam-greve-de-caminhoneiros 

➢ Radio Jornal Pernambuco: https://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2021/01/28/greve-dos-

caminhoneiros-em-fevereiro-confira-o-que-se-sabe-ate-agora-202957 

➢ IG: https://economia.ig.com.br/2021-01-28/lider-caminhoneiro-diz-que-apelo-de-bolsonaro-

contra-a-greve-nao-convence.html 

➢ Poder 360º: https://www.poder360.com.br/economia/para-cnta-reajuste-do-diesel-e-surpresa-

mas-caminhoneiros-nao-devem-parar/ 

 

Como escrito anteriormente, apesar de alguns títulos sensacionalistas, as reportagens deixam claro 

que não existe um consenso entre as associações que representam os motoristas. 

 

Associações 

Abaixo, listaremos as associações e organizações que se manifestaram publicamente acerca da greve. 

Vale ressaltar que dentro de cada uma delas, existem uma infinidade de outras confederações e 

associações, o que impossibilita saber se o apoio é geral ou cada subdivisão apoiará a greve também. 

Organização Apoia a greve? Fonte 

ABRAVA Sim https://portalabrava.com/comunicado-urgente-aos-

caminhoneiros-e-a-nacao-brasileira/ 

CNTA Não 
https://cnta.org.br/posicionamento-da-cnta-sobre-a-convocacao-

de-paralisacao-dos-caminhoneiros-para-o-dia-1o-fevereiro-de-

2021/ 

CNTTL Sim https://cnttl.org.br/noticia/10160/cresce-adesao-a-paralisacao-

dos-caminhoneiros-no-pais-no-dia-1-de-fevereiro 

CNTRC Sim https://www.facebook.com/CNTRC.Brasil/ 

CONFTAC Não 
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/01/27/conftac-

diz-que-momento-no-oportuno-para-paralisao-de-

caminhoneiros.ghtml  

ANTB Sim https://www.facebook.com/associacao.antb/  

ABCAM Não https://obrasilianista.com.br/2021/01/13/greve-de-

caminhoneiros-deve-ter-baixa-adesao-calcula-governo/  

NTC Não https://www.portalntc.org.br/noticias/15274-nota-oficial-3.html 
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CNT Não https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/posicionamento-cnt-

paralisacao-caminhoneiros  

Com. Trans. Rod. Não https://www.facebook.com/comandodetransporterodoviario  

 

Entre as associações de caminhoneiros, a divisão é clara, com 4 posicionamentos para cada lado. O 

que reforça o indício de não existir uma aderência nacional como em 2018. 

As associações de empresas, como a NTC e a CNT, demonstra que as empresas de transporte, no 

geral, não apoiariam a greve no dia 1º. 

 

Conclusão 

A CCI acredita que não existe risco de greve nacional, nos mesmos moldes de 2018, ocorrendo sim 

paralisações pontuais, como ocorreu dia 27/01 

(https://diariodotransporte.com.br/2021/01/27/caminhoneiros-realizam-protesto-em-sao-paulo-

contra-aumento-de-imposto-na-gestao-doria/). Ressaltamos que existe indícios politização da greve, 

uma vez que a CNTTL é filiada a CUT. Neste momento não podemos afirmar que exista uma linha 

ideológica, mas é um fator a ser considerado na análise. 

Em nossa análise, o principal fator que desmotivaria os caminhoneiros autônomos a se juntarem em 

uma possível greve, seria a pandemia de COVID-19 que assola o país, sendo o modal rodoviário o 

principal a ser utilizado para a distribuição das vacinas. Sabendo da importância do transporte para 

abastecer os mercados e levar as vacinas e insumos para as cidades, muitos entenderiam as 

consequências da greve. Além disto, o Governo Federal tem assinalado para diminuir impostos nos 

insumos do transporte, como o do pneu. 

Boa parte da sociedade não vê e não apoia uma nova greve neste momento de dificuldade do país. 

Diferente de 2018 quando uma parte considerável apoiou a greve dos caminhoneiros. 

Em suma, o risco de paralisação nacional é pequeno. Já o risco de paralisações localizadas é alto, 

porém, com impacto pequeno. 
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