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As variações mensais observadas 
no preço do diesel nas distribuidoras 
brasileiras nos últimos anos vêm 
sendo acompanhadas de repasses 
simultâneos e de magnitude, por 
vezes superiores, aos consumidores 
desse combustível (Gráfico 01). Ao 
longo de 2013, o preço do diesel 
apresentou aumento de 11,3% nas 
distribuidoras, enquanto que para os 
transportadores esse aumento foi de 
14,4%.

O óleo diesel é um dos principais 
insumos do serviço de transporte e, 
por isso, suas variações de preço, 
sejam elas resultado de aumentos 
do valor do petróleo no mercado 
internacional ou por pressões de 
demanda, têm alto impacto sobre os 
custos operacionais das empresas 
ligadas a esse segmento. 

Considerando que a inflação 
brasileira foi calculada em 5,9% 
em 2013, os dados apontam que 
o aumento do custo dos insumos 
do setor de transporte é superior 
ao observado nos demais setores 
da economia. Caso esse cenário 
replique-se em 2014, pode-se 
esperar um menor otimismo por parte 
dos transportadores com respeito ao 
desempenho de sua atividade.

Essa realidade, no entanto, não é 
observada no mercado da gasolina, 
cujas alterações de preço percebidas 
nas distribuidoras não acarretam, 
obrigatoriamente, em variações de 
preço para os consumidores finais. 
Assim como o diesel, a gasolina tem 
seu preço administrado. Entretanto, 
devido ao seu maior impacto sobre 
a inflação brasileira, os reajustes de 

Repasses no preço do óleo 
diesel oneram os transportadores 

brasileiros

preços são mais suaves (Gráfico 02). 
A elevação do custo do 

combustível não necessariamente se 
traduz em aumento do valor do serviço 
prestado pelos transportadores 
(frete). Na verdade, grande parcela 
da variação do preço do óleo diesel 
é absorvida pelos empresários em 
virtude da manutenção dos contratos 
ou da necessidade de manterem-se 
competitivos no mercado. 

O custo do serviço de transporte, 
mensurado pelo IPCA - transportes , 
como pode ser observado na Tabela 
01, aumentou apenas 0,5% em 2012, 
enquanto que o custo do óleo diesel 
para os transportadores elevou-se 
em 5,5% no mesmo período. Em 
2013, a situação se intensifica com 
as porcentagens chegando a 3,3% e 
14,4%, respectivamente.

Diante desses fatos, os 
transportadores brasileiros 
possivelmente estão perdendo 
margem de lucro, uma vez que o 
custo operacional cresce a um ritmo 
superior ao de sua remuneração, o 
que pode comprometer a rentabilidade 
das empresas.

O resultado dessa situação é uma 
baixa expectativa quanto ao aumento 
da receita bruta dos transportadores 
em 2014 e redução da perspectiva 
de investimento em expansão dos 
serviços de transporte. Segundo a 
Sondagem Expectativas Econômicas 
do Transportador 2014 – Fase 
1, realizada recentemente pela 
Confederação Nacional do Transporte 
– CNT, mais de 55% dos empresários 
acreditam que o faturamento do setor 
pode ficar abaixo ou no mesmo nível 
do obtido no ano de 2013. 

A percepção de um ritmo reduzido 
da atividade econômica do país e a 
crença de que os custos dos insumos 
devem aumentar ao longo de 2014, 
apontada na Sondagem por mais 
de 80% dos transportadores, inibem 
as iniciativas de investimento no 
setor. Essas circunstâncias não são 
favoráveis a um bom desempenho 
do transporte e podem prejudicar o 
crescimento do Brasil, uma vez que o 
transporte é uma atividade primordial 
que se reflete em todos os setores da 
economia. 



1.	 	O	Índice	Nacional	de	Preços	ao	Consumidor	Amplo	–	Transportes,	calculado	pelo	Instituto	Brasileiro	
de	Geografia	e	Estatística	–	IBGE,	mensura	a	variação	do	valor	do	serviço	de	transporte	nas	regiões	
metropolitanas	de	Belém,	Belo	Horizonte,	Curitiba,	Fortaleza,	Porto	Alegre,	Recife,	Rio	de	Janeiro,	
Salvador,	São	Paulo,	município	de	Goiânia	e	Distrito	Federal.

2.	 A	Sondagem	Expectativas	Econômicas	do	Transportador	2014	–	Fase	1	avaliou	as	perspectivas	
dos	 empresários	 do	 setor	 de	 transporte	 brasileiro	 a	 respeito	 de	 assuntos	 macroeconômicos,	
investimentos	e	atividade	empresarial.	O	resultado	da	pesquisa	foi	divulgado	em	março	de	2014.	
Acesse	a	pesquisa	na	íntegra	pelo	site	da	CNT.

Gráfico 1 - Variação mensal do preço do Óleo Diesel
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O diesel pode não ser um 
dos combustíveis mais caros 
transacionados no Brasil, mas 
é um dos principais fatores que 
encarece o serviço do transporte 
no país. Os reajustes sofridos 
por esse combustível reduzem a 
competitividade econômica de todos 
os produtos nacionais que dependem 
da logística rodoviária para sua 
cadeia de distribuição, cerca de 60% 
da movimentação de cargas do país. 

Dessa forma, a CNT evidencia que 
a prática diferenciada de repasse dos 
ajustes de preço dos combustíveis no 
Brasil prejudica os transportadores 
nacionais e a economia brasileira 
como um todo. A atividade de 
transporte é essencial para a 
movimentação de cargas pelo país e, 
por isso, onerar suas operações pode 
representar maiores dificuldades para 
a prosperidade dos demais setores 
econômicos no país. 

Tabela 1: Variação anual do preço ao consumidor: 
Combustíveis, serviço de transporte e inflação

Variação anual do preço 
ao consumidor 2011 2012 2013 jan-fev 2014

Óleo Diesel 1,1% 5,5% 14,4% 0,2%
Gasolina C 5,3% 0,4% 6,6% 0,0%

IPCA - transportes 6,0% 0,5% 3,3% -0,1%
IPCA 6,5% 5,8% 5,9% 1,2%

Fonte: IBGE e ANP


