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O transporte rodoviário no Brasil foi – e ainda é – o meio responsável pela 
maior parte dos fluxos de bens e pessoas no país(...) 
      A grande crítica a essa dinâmica questiona a opção por rodovias, algo não 
muito recomendado para países com larga extensão territorial, como o Brasil. 
Em geral, as estradas costumam ter um custo de manutenção mais elevado do 
que outros meios de transporte, como o ferroviário e o hidroviário(...)   
     Além de um maior gasto com combustíveis e veículos Apesar disso, a 
qualidade das rodovias no Brasil é bastante ruim, além da larga quantidade de 
estradas não pavimentadas(...) 
Fonte: Uol 
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A malha rodoviária é utilizada para o escoamento de 75% da produção no país, 
seguida da marítima (9,2%), aérea (5,8%), ferroviária (5,4%), cabotagem (3%) e 
hidroviária (0,7%), de acordo com a pesquisa Custos Logísticos no Brasil, da 
Fundação Dom Cabral.(...) 
 
       Mas por que, afinal, o Brasil depende tanto do transporte rodoviário de 
carga e passageiros? 
Para Paulo Resende, coordenador do núcleo de Logística e Infraestrutura da 
Fundação Dom Cabral, os governantes brasileiros nunca priorizaram adotar 
outros tipos de sistema de transporte porque isso não tem impacto eleitoral. (...)  
Fonte: G1 
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"Quando eu comecei a trabalhar, meu menino já era grandinho e às vezes ele ia 
comigo nas viagens mais curtas. Agora com a pequenininha ficou mais dolorido 
ficar fora de casa”, afirmou ele. 
 “Para você estar usando seu celular hoje, chegou até você por um caminhão. 
Seu carro não anda se você não tiver combustível, que chega até o posto por 
meio de um caminhão. O café da manhã, aquele leite, aquela farinha que fez o 
pão, tudo passou por um caminhão”, disse. 
Gláucio A. Costa, 45 anos 
 
“Perdi o nascimento dele por meia hora. Perdi outros momentos importantes 
também devido às viagens. Sou uma pessoa ausente e quando estou longe sinto 
saudades dele, da família, dos amigos”, contou. 
Carlos Jovan Rodrigues, 36 anos 
 
 
Fonte dos depoimentos dos caminhoneiros: 
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