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do PIB do transporte, em 2016

no PIB
do transporte

em 2018, o dobro da
economia em geral

(incluindo armazenagem e correios) 9,7%
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pré-crise (de 2014)
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Sudeste
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queda de 

do PIB do
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59,6%

Produto Interno Bruto



Emprego
*Dados de 2016, da PAS (Pesquisa Anual de Serviços), do IBGE

*

195mil
Setor de
transporte
tem 

empresas atuantes

de pessoas
empregadas

2,5
millhões

Rodoviário
responde por
81,3%

68,2%

das
empresas

do pessoal ocupado

e emprega 

com carteira assinada

cerca de



Rodoviário*

Fluxo de
veículos caiu 

ao ano,
1,4%
de 2015 a 2018,
nas rodovias

concessiondas
Maior queda
foi no fluxo
de pesados

No
Rio de Janeiro, 
com o roubo de cargas

2,8%
de 2015 a 2018,

a.a

de 2015 a 2018

a redução
atingiu 6%ao ano



Ferroviário

de TU (toneladas úteis)
transportadas em 2018

569,8
milhões

5,7%
aumento de

de TKU (toneladas quilômetro útil)

em 2018

407,3 
bilhões

8,5%
aumento
de

De 2014 a 2018,
aumento de

22,5%
nas mercadorias transportadas



Aquaviário

de toneladas movimentadas
em portos organizados e TUPs

1,12
bilhão

777,18 
milhões

(Terminais de Uso Privado)

em 2018, 

2,9%
aumento de

341,96
milhões

105,26
milhões

de toneladas de cargas embarcadas e

de toneladas de
cargas desembarcadas

Movimentação por
contêineres passa de 

para
de toneladas entre
1999 e 2002

de 2015
a 2018

28,31milhões



Aeroviário

4,4%
Aumento de

na demanda de voos
domésticos em 2018

de 2015 a 2018

92,8  
bilhões

115,06   
bilhões

de passageiros transportados
por quilômetro        e (RPK)

de assentos por quilômetro

Demanda por voos
internacionais cresce 

em número de
passageiros

transportados por Km (RPK)
em2018

9,4%



25,3%
2,55
milhões 

a produção média anual
de veículos foi

Produção: 

De 2015 a 2018,

de 2011 a 2014

de veículos

inferior à
produção de 

Veículos

Equipamentos
Ferroviários

Queda de
10,8%

em 2018

na produção
de vagões

2.566 
Produção: 

de vagões



9,6%
aumento de

22.189
aeronaves registradas:

55,47
milhões de m³

Em 2018,

Navegação
interior: 

em 2018
3.149 unidades

Embarcações

na frota de
embarcações
nacionais, 

queda de

Navegação
marítima: 

em 2018
2.438 unidades

na frota marítima
de bandeira brasileira, 

4,1%

Aeronaves Combustível

25,5%
experimentais

25,5%
outros fins

6,1%
transporte público
não regular (táxi aéreo)

46,6%
uso privado

De 2015 a 2018, 

8,2%
instrução privada

8,2%
transporte aéreo público regular,
doméstico ou internacional

635
aeronaves foram empregadas no
transporte aéreo regular no Brasil

de óleo diesel
consumidos
no Brasil


