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Estudos indicam defasagem no frete de 9,66%

Os integrantes da Conferência Nacional de Estudos em Transportes, Tarifas e Mercado, reunidos no dia 09 de 
setembro de 2014 na cidade de Fortaleza/CE, concluíram por subscrever estudos do DECOPE– Departamento 
de Custos Operacionais da NTC, que no início deste ano, noticiou ao setor de transporte rodoviário de cargas 
a necessidade de recuperação  do frete, à época estimada em 14,06%. Novamente, o estudo mais recente 
indica que a defasagem no frete em relação aos custos ainda se encontra em um patamar bastante elevado, 
da ordem de 9,66%. Esta diferença se torna mais grave, quando se verifica ser ela resultado da comparação 
entre um valor que representa somente os custos do serviço (Planilhas Referenciais de Custos NTC), e o preço 
cobrado pelas empresas já com todos os impostos e, pelo menos em tese, com alguma margem de lucro.
Apesar dos esforços, as empresas transportadoras não estão conseguindo muito êxito quando o assunto é a 
melhora dos valores recebidos de frete. Prova disto é que ainda não se vislumbrou no setor a esperada recupe-
ração da margem pretendida, pois:
- os percentuais de repasse aos fretes, ao longo do tempo, foram, em muitos casos, inferiores aos valores 
solicitados;
- apesar de os preços dos insumos utilizados pelo setor não terem apresentado aumentos significativos, tem 
havido considerável elevação nos custos das empresas, em razão outros fatores como perdas na produtivida-
de, devido às  restrições à circulação e aumento do trânsito nos grandes centros, barreiras fiscais, questões 
trabalhistas, dentre outros;
Por tudo isso, estima-se que ainda persiste no mercado uma defasagem de pelo menos 9,66%. Evidentemente, 
este percentual é apenas o mínimo desejável para equilibrar receitas e despesas, uma vez que é preciso 
também assegurar lucros que possibilitem os indispensáveis investimentos futuros. 
Por outro lado, verifica-se que muitos transportadores não são remunerados adequadamente com relação a 
custos e serviços adicionais, não contemplados nas tarifas normais. 
O resultado do estudo sinaliza às empresas do setor que não abram mão, sob qualquer pretexto, do ressarci-
mento de custos significativos cobertos pelos demais componentes tarifários, como o frete-valor, o GRIS, a 
cubagem e as generalidades, pois, muitas vezes os custos com esses serviços são superiores ao próprio frete 
arrecadado, logo, trata-se de situação injusta e inaceitável, que precisa ser equacionada entre as partes.
Finalizando, aproxima-se novamente  um período de final de ano, quando as demandas crescem e os gargalos 
logísticos se estreitam, razão pela qual recomenda-se que contratantes e os transportadores encontrem o 
equilíbrio em suas relações comerciais, sobretudo neste momento, sob pena de se verem, novamente, diante 
de situações de difícil e onerosa solução em suas operações.

Fortaleza, 9 de setembro de 2014.
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