
 
 

 
 
 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 
Dados pessoais 
• Idade média: 44,8 anos 
• Renda mensal líquida média: R$ 4.609,35 
• Idade média do veículo: 15,2 anos 
 
Atividade 
• Tempo de profissão: 18,8 anos 
• Profissão anterior: 67,8% possuíam uma profissão anterior à de caminhoneiro 
• Situação financeira: 55,7% do total de caminhoneiros que possuíam profissão anterior 

afirmam que a situação financeira melhorou com a profissão caminhoneiro 
• Pontos positivos: possibilidade de conhecer novas cidades/países (37,1%), possibilidade de 

conhecer pessoas (31,3%), profissão com horário flexível (27,5%) 
• Pontos negativos: profissão perigosa/insegura (65,1%), profissão desgastante (31,4%), 

convívio familiar comprometido (28,9%) 
• Ameaça ao futuro da profissão: baixo ganho (50,4%), baixa qualidade da infraestrutura 

(20,9%), ausência de qualificação profissional adequada (15,6%) 
• 62,9% acreditam que houve diminuição de demanda em 2018 

 
Rotina de trabalho 
• Rodam em média 8.561,3 quilômetros por mês 
• Trabalham em média 11,5 horas por dia 
• Trabalham 5,7 dias por semana 
 
Financiamento – Autônomos 
• 47% adquiriram o veículo por meio de financiamento 

 
Roubo de carga e veículo 
• 7% do total de caminhoneiros informaram ter seu veículo roubado pelo menos uma vez 

nos últimos 2 anos 
• 49,5% do total de caminhoneiros recusaram a viagem por conta do risco de roubo/assalto 

durante o trajeto 
 
Entraves 
• Assaltos e roubos: 64,6% 
• Custo do combustível: 35,9% 
• Valor do frete: 27,4% 
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Reivindicações 
• Redução do preço do combustível: 51,3%  
• Mais segurança nas rodovias: 38,3% 
• Financiamento oficiais a juros mais baixos para a compra de veículos: 27,4% 
• Aumento do valor do frete: 26,2% 
 
Paralisação 
• 65,3% participaram da paralisação em 2018 
• 64,4% foram informados via whatsapp 
• 74,7% conheciam a pauta 
• 56% não ficaram satisfeitos com as conquistas 
 
Saúde 
• 42,6% procuram profissionais de saúde para prevenção 
• 19,6% só procuram quando os sintomas da doença se agravam  
• 13,2% não costumam procurar profissionais de saúde 
• 85,3% do total de caminhoneiros não possuem plano odontológico  

Internet 
• 98% utilizam celular/smartphone com frequência para acessar a internet  

 
Acidentes 
• 13% do total de caminhoneiros entrevistados se envolveram em pelo menos um acidente 

nos últimos 2 anos 
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