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INTRODUÇÃO
Como cada transportadora tem sua própria tabela e seus 

próprios métodos para compor os valores de frete para o 

transporte rodoviário, entender a composição desses preços 

nem sempre é uma tarefa das mais simples. Apesar das 

negociações de frete terem suas peculiaridades, existem 

generalidades e tarifas comuns ao mercado que estão 

presentes em quase todas as tabelas de frete. Em resumo, o 

valor do frete pode ser composto por:

Criamos este material para ajudá-lo a compreender para que 

servem as principais tarifas que compõem o valor de frete e 

como elas são calculadas. 

De uma maneira simplista, o frete é uma forma de cobrar o 

serviço para transportar uma mercadoria de um ponto a 

outro. Existem muitas variáveis que influenciam no valor do 

frete, como por exemplo peso, valor da mercadoria, tipo de 

produto, distância, trajeto, volume da carga, tipo do veículo, 

especialização do transportador, certificações do 

transportador e do veículo, pedágio, serviços adicionais, 

impostos, entre outros.

Frete-peso

Cubagem

GRIS

Pedágio
Outras taxasFrete-valor



O frete peso é a tarifa calculada com base no peso 

da mercadoria e pode se apresentar em forma de 

faixa ou valor por quilo transportado. Para se 

chegar ao valor do frete, multiplica-se o valor da 

tabela pelo peso da mercadoria ou pela cubagem 

(volume que a mercadoria ocupa no veículo). 

FRETE PESO



EXEMPLO 1

Cálculo:
O valor do Frete Peso para Curitiba com peso de 60kg é R$400,00
O valor do Frete Peso para Vitória com peso de 5kg é R$300,00
O valor do Frete Peso para Campinas com peso de 180kg é R$270,00 (180x1,50)

Origem São Paulo

FRETE PESO

Destino

Campinas

Curitiba

Vitória

100,00

200,00

300,00

150,00

300,00

450,00

200,00

400,00

600,00

250,00

500,00

750,00

1,50

3,00

4,50

1 a 20 Kg 21 a 50 Kg 51 a 100 Kg 101 a 150 Kg Acima de 150 Kg
(preço por Kg)

EXEMPLO 2 
Carga Fracionada: Faixa de peso com valores fixos com excedente 

Cálculo:
O valor do Frete Peso para Curitiba com peso de 60kg é R$400,00
O valor do Frete Peso para Vitória com peso de 5kg é R$300,00
O valor do Frete Peso para Campinas com peso de 180kg é R$295,00 (250,00 + (30x1,50) ) = 295

Origem São Paulo

Destino

Campinas

Curitiba

Vitória

100,00

200,00

300,00

150,00

300,00

450,00

200,00

400,00

600,00

250,00

500,00

750,00

1,50

3,00

4,50

1 a 20 Kg 21 a 50 Kg 51 a 100 Kg 101 a 150 Kg Acima de 150 Kg
(Excedente por Kg)



Mercadorias volumosas influenciam diretamente no 

cálculo do frete, pois se a mercadoria for leve poderemos 

lotar um caminhão com apenas 500 kg de mercadoria, 

sendo que o veículo tem capacidade de transportar 12.000 

kg. Se utilizarmos a tabela do exemplo 1 (Frete Peso), o 

frete para 500 kg custaria R$750,00 (R$1,50 x 500kg), 

porém o mesmo caminhão com capacidade de 12.000 kg 

poderia faturar R$18.000,00 (R$1,50 x 12.000). Para 

equalizar este problema, os transportadores transformam 

volume em peso (o chamado peso cubado) através de uma 

regra de 3, sendo que 1 m³ equivale a 300 kg.

CUBAGEM



CUBAGEM
POR EXEMPLO

Digamos que a mercadoria transportada pesa 250 Kg e é 
composta por 3 caixas que medem 1,0m de largura x 1,0m de 
comprimento e 1,0m de altura.

Desta forma todas as caixas juntas ocupam 3 m³ (3 x 1,0m x 1,0m 
x 1,0m). Para transformar os 3 m³ em peso basta multiplicar a 
metragem cúbica pelo fator de cubagem: 3m³ x 300 kg/m³ = 900 
kg. 

Sendo assim, temos uma mercadoria que pesa 250 kg, mas 
ocupa o lugar de 900 kg dentro do caminhão. Com isso, o cálculo 
do frete deve ser feito com base no peso cubado de 900 kg.



O frete valor ou ad valorem é um valor cobrado para cobrir os custos de 

seguro da carga, acidentes e avarias. É um percentual calculado sobre o valor 

da mercadoria, e em sua composição podem ser considerados o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil (RCTR-C) contratado pelo 

transportador, a mão de obra especializada responsável pela segurança, os 

materiais de proteção (como protetores, cantoneiras, etc) e a administração 

e controle da documentação de segurança. 

Mesmo que o embarcador tenha um seguro próprio, o frete valor é cobrado 

para prever riscos que não são cobertos pelo seguro.

Para calcular, basta multiplicar o valor total da mercadoria pelo percentual 

da taxa de ad valorem. 

FRETE VALOR (AD VALOREM)



FRETE VALOR (AD VALOREM)POR EXEMPLO

Valor total da mercadoria: R$1.500,00

Ad valorem: 0,2%

R$1.500,00 X 0,2% = R$3,00

Neste caso, o valor do ad valorem será R$3,00



O GRIS é a taxa de gerenciamento de riscos que é 

cobrada para cobrir os custos de monitoramento de 

veículos e outras medidas para combater roubos de 

carga. Muitas vezes o transportador cobra o GRIS junto 

com o Frete Valor. Seu cálculo é similar ao do ad 

valorem. Multiplica-se o valor total da mercadoria pelo 

percentual do GRIS. Vale lembrar que esta taxa está 

relacionada ao tipo de mercadoria a ser transportado, 

geralmente são cobradas em transportes de produtos 

com alto valor agregado ou alto índice de roubo de carga 

como, por exemplo, produtos eletrônicos, cigarros ou 

pneus. Por outro lado, para produtos como pedra ou 

areia o GRIS não é cobrado.

GRIS



POR EXEMPLO

Valor total da mercadoria: R$1.500,00

Ad valorem: 0,3%

1.500 X 0,3% = R$4,50

Neste caso, o valor do GRIS será R$4,50

GRIS



Conforme a Lei 10.209, o pagamento do pedágio é obrigatório e de 

responsabilidade do embarcador, que deve fornecer o vale pedágio 

para a transportadora (ou transportador autônomo). 

O valor do pedágio depende do caminho percorrido para a entrega, por 

isso, é preciso ter a rota bem definida antes de calculá-lo.

Para cargas do tipo lotação, o valor do pedágio pode ser o valor que será 

pago as concessionárias e não faz parte da base de cálculo do ICMS.

Já para carga fracionada, o pedágio deve ser proporcional ao peso da 

carga em relação ao peso total transportado. Para facilitar a conta, os 

transportadores cobram um valor fixo a cada 100 kg ou por fração. 

PEDÁGIO



PEDÁGIOPOR EXEMPLO

R$25,00 a cada 100 Kg ou fração

Se a carga pesa 200 Kg o valor do pedágio será R$50,00

Se a carga pesa 250 Kg o valor do pedágio será R$75,00



DESPACHO

OUTRAS TAXAS

A taxa de despacho é um valor fixo cobrado por emissão de 
um CT-e e cobre custos administrativos com a documentação 
de transporte.

TAXA DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

A devolução é cobrada quando o destinatário não aceitou a 
mercadoria e o transportador é obrigado a retornar com a 
mercadoria ao ponto de origem. Esta taxa cobre custos de 
transporte de volta de mercadoria e geralmente é cobrando 
o mesmo valor do frete de ida incluindo o ICMS.

REENTREGA

Valor cobrado quando a entrega não for finalizada e a 
responsabilidade pela entrega mal sucedida é do 
destinatário ou remetente, fazendo com que o transportador 
precise retornar em outro momento para fazer a entrega 
(estabelecimento fechado, por exemplo). Geralmente o valor 
cobrado é 50% sobre o frete original, depende da 
negociação.

TAXA DE DIFICULDADE NA ENTREGA (TDE)

A TDE é cobrada quando, por algum motivo, a entrega foi 
dificultada, gerando custos adicionais. Alguns dos motivos são:
1. Recebimento por ordem de chegada, independentemente 
da quantidade;
2. Recebimento precário, que gere longas filas e tempo 
excessivo na descarga;
3. Exigência de tripulação superior à do veículo para carga e 
descarga;
4. Recebimento fora do horário comercial;
5. Disposições contratuais que agravem o custo operacional.
A TDE pode ser um valor fixo por entrega ou um percentual 
sobre o frete (geralmente a partir de 20% e é negociável 
entre a transportadora e o pagador do frete).

TAS (Taxa de Administração das Secretarias da Fazenda)

Essa taxa serve para cobrir os gastos do transportador com 
os custos gerados pelos procedimentos adotados pela SEFAZ 
(Secretaria da Fazenda). É um valor fixo por conhecimento 
emitido e é cobrado do pagador do frete.



TAXA DE RESTRIÇÃO AO TRÂNSITO – TRT

A TRT é cobrada para cobrir custos adicionais caso haja 
algum tipo de restrição para a circulação de veículos de 
transporte de cargas no município no qual a entrega será 
realizada. 
Geralmente é cobrado um percentual sobre o valor do frete 
original, que pode chegar até a 20% em alguns casos.

TDA – TAXA DE DIFICULDADE DE ACESSO

Essa taxa geralmente é cobrada quando as condições do local 
de entrega dificultam sua realização, como, por 
exemplo,estradas de terra, ruas estreitas demais, subidas 
íngremes, escadarias, içamento, etc. Pode ser cobrado por 
percentual do frete, percentual da nota, valor fixo ou por 
peso, conforme negociação. 

SEC/CAT

Taxa cobrada para a transportadora coletar a mercadoria na 
origem. Geralmente é cobrado um valor fixo por coleta.

AGENDAMENTO

Taxa cobrada para a transportadora fazer o agendamento 
junto ao destinatário e geralmente é cobrado um valor fixo.

ICMS / ISS

Geralmente, os impostos são calculados separadamente e 
somados no total do frete, pois dependem do percurso. As 
alíquotas de ICMS dependem da origem, destino, tipo de 
mercadoria, tipo de transporte (aéreo ou rodoviário), 
incidência ou não do imposto e várias outras regras fiscais.

OUTRAS TAXAS



A Active Corp é especializada em desenvolver sistemas para gestão de transporte e logística. 
Desde 1997, colaboramos com o crescimento de mais de 350 empresas, que hoje têm uma 
gestão mais eficiente de seus processos logísticos através de nossas soluções, que atendem a 
transportadores e embarcadores que fazem a diferença.

Nosso compromisso é fornecer aos nossos clientes tecnologia de ponta, mantendo nossos 
softwares sempre atualizados com o que há de mais moderno e eficiente no mercado.

R. Rahal, 71 - Jardim Santa Mena
Guarulhos/SP - CEP: 07097-020www.activecorp.com.br
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