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O Brasil e o mundo vivem momentos 
de muitas incertezas. E nós, 
transportadores, estamos inseridos 
nessa realidade. As indefinições 
econômicas e o surgimento de um 
inimigo invisível impõem ao setor 
inúmeros desafios – alguns dos quais 
inéditos. Essencial para o Brasil não 
parar, a atividade transportadora 
sempre será um dos principais 
termômetros e sustentáculos do país, 
independentemente da fase em que 
estejamos. Mas é inegável que o setor 
vem sofrendo sucessivos reveses nos 
últimos anos. 

A crise do novo coronavírus deve 
impactar ainda mais o transporte 
de cargas e de passageiros no Brasil, 
que ainda não havia se recuperado 
completamente da recessão. E o 
horizonte que se forma não é dos 
mais amigáveis. Sabemos que 
os próximos meses serão muito 
difíceis e exigirão de nós muita fibra, 

Apresentação
coragem e disposição para reativar a 
economia. 

Não tenho dúvidas de que nós, 
empresários do transporte, 
dispomos desses atributos 
e de que continuaremos 
absolutamente comprometidos 
com o desenvolvimento pleno e 
sustentável do Brasil. Estaremos 
a postos, na linha de frente, para 
garantir o abastecimento das cidades 
brasileiras durante esse período de 
tamanhas dificuldades. 

Para construirmos as melhores 
estratégias de superação, precisamos 
conhecer de perto as avaliações dos 
nossos empresários, suas expectativas 
e percepções. E é exatamente 
isso a que se propõe a Sondagem 
Expectativas Econômicas do 
Transportador, um trabalho de amplo 
diagnóstico de questões econômicas 
junto às empresas do nosso setor.

Estamos certos de que, com as 
medidas econômicas necessárias e 
com a condução firme do governo 
federal, conseguiremos superar essa 
fase e, mais uma vez, mostraremos a 
força do transporte para promover o 
crescimento do nosso grande Brasil.

Vander Costa
Presidente da CNT
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Sondagem1: Expectativas Econômicas do 
Transportador 2020.

Público-alvo: Empresas de transporte rodoviário 
de cargas e passageiros, ferroviário de cargas, 
aquaviário (navegação marítima e interior), aéreo 
de passageiros e serviços de transporte urbano de 
passageiros por ônibus e metroferroviário.

Abrangência geográfica: Nacional. 

Método de coleta de dados: Contato telefônico.

Período de coleta: 10/2/2020 a 6/3/2020.

Respostas válidas: 780.

1  A diferença entre sondagem e pesquisa deve-se, principalmente, ao rigor científico nas suas 
aplicações. Na sondagem, há autosseleção da amostra e livre delineamento amostral com 
a contribuição dos participantes que se encontram disponíveis e têm interesse no tema. Já 
as pesquisas são caracterizadas pela seleção dos respondentes mediante controle do perfil 
e são seguidos critérios científicos (com observância, entre outros, da representatividade da 
população).

Dados técnicos Quantidade de empresas participantes

Transporte metroferroviário 

EMPRESAS
8

Transporte aéreo 

EMPRESAS

Transporte aquaviário

5

EMPRESAS
21

Transporte rodoviário de cargas 

EMPRESAS
421

Transporte rodoviário de passageiros  

EMPRESAS

 Transporte urbamo de passageiros por ônibus 

186

EMPRESAS
134

 Transporte ferroviário de cargas

EMPRESAS5
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Introdução
Atividade essencial para o adequado funcionamento do país, 
o transporte vem sofrendo nos últimos anos com o baixo 
desempenho econômico e com um elevado nível de incertezas no 
cenário político-econômico nacional. É nesse contexto que as mais 
de 180 mil empresas de transporte do país têm planejado suas 
atividades, realizado investimentos e tomado decisões, como a de 
contratação de empregados. 

Diante da relevância do setor para a economia e do seu 
destacado papel como empregador de mais de 2,3 milhões de 
trabalhadores formais, faz-se necessário conhecer a percepção dos 
transportadores quanto ao desempenho econômico brasileiro, 
à evolução da infraestrutura e ao próprio desempenho do setor 
de modo a contribuir para a definição de políticas públicas que 
possam impulsionar o transporte e, por seu intermédio, todas as 
demais atividades econômicas e a vida da população. 

Para que isso fosse possível, a Sondagem Expectativas 
Econômicas do Transportador 2020 entrevistou representantes 
de 780 empresas dos modais rodoviário (cargas e passageiros), 
ferroviário de cargas, aquaviário (marítimo e navegação interior), 
urbano por ônibus, metroferroviário e aéreo entre os dias 10 de 
fevereiro e 6 de março. 

Até os dois primeiros meses de 2020, as expectativas do setor 
de transporte para o decorrer do ano estavam favoráveis. Mais 
da metade dos transportadores entrevistados pela Sondagem 
Expectativas Econômicas do Transportador 2020 esperavam 

aumento do PIB do Brasil e do PIB do Transporte em 2020, e mais 
de 70,0% avaliaram que o desempenho de sua empresa em 2020 
seria melhor do que o observado em 2019, com crescimento da 
rentabilidade do setor e da demanda por serviços de transporte 
no país.

Ao mesmo tempo, a confiança na gestão do presidente Jair 
Bolsonaro estava em patamares elevados. A Sondagem do 
Transportador 2020 apurou que quase 90,0% dos transportadores 
entrevistados tinha um grau de confiança moderado  ou alto 
na gestão econômica da presidência. Ou seja, a Sondagem 
identificou um ambiente favorável para que se prosseguisse 
no Brasil o trabalho de ampliação do diálogo e de cooperação 
entre o setor de transporte e o governo federal, contribuindo 
para a continuidade e aceleração do processo de recuperação da 
economia brasileira. 

Assim, os resultados desta Sondagem evidenciaram que 
as expectativas dos transportadores estavam favoráveis 
para 2020 antes do início da crise advinda da Pandemia da 
Covid-19. Contudo, agora, com mudanças tão radicais no 
cenário nacional, na movimentação das pessoas, na economia 
e, consequentemente, no transporte, com a paralisação de 
atividades em diversos segmentos, os números do setor serão 
drasticamente afetados, de modo que a concretização daquelas 
expectativas se torna improvável.

Clique e acesse o Sumário
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A pandemia da Covid-19, que se alastrou por todos os continentes 
e surpreendeu os gestores políticos, transportadores e a 
população no mundo inteiro, terá efeitos diversos sobre o Brasil. 
Entretanto, há ainda muitas incertezas sobre a duração da 
quarentena e sobre a magnitude dos seus impactos recessivos na 
economia. Sabe-se que a conjuntura, nos próximos meses, será de 
contração econômica a nível global. Contudo, ainda não se sabe 
por quanto tempo, nem qual será o tamanho do prejuízo. 
Tudo isso afetará drasticamente os números do setor de 
transporte no Brasil, que ainda não havia sido capaz de se 
recuperar da recessão econômica pela qual passou o país, assim 
como comprometerá a concretização das expectativas apuradas 
no início do ano. 

Destaca-se, assim, que ainda que os resultados desta Sondagem 
relativos às expectativas para 2020 tenham sido violentamente 
afetados pela pandemia da Covid-19, isso não se aplica à avaliação 
estrutural feita pelos transportadores em relação ao período de 
normalidade, nem às percepções sobre o desempenho de 2019 e 
às suas razões. 

Dessa maneira, as indicações e avaliações apresentadas nesta 
Sondagem são de extrema importância para a definição de um 
plano estratégico para a recuperação econômica do país após 
o fim da pandemia da Covid-19. O diagnóstico dos problemas a 
serem enfrentados, disponibilizado neste relatório, contribuirão 
decisivamente para que o Brasil reduza o tempo necessário 
para a reativação das atividades econômicas e volte a apresentar 
condições mais benéficas para toda a população.

Salienta-se, entretanto, que medidas emergenciais para garantir 
o funcionamento das empresas brasileiras, destacadamente as de 
transporte, não podem ser omitidas diante da extrema gravidade 
em que se encontra o país. 

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) oferece, assim, 
este instrumento voltado para o processo de tomada de decisões 
estruturantes. Isso mostra que a instituição persevera para criar 
mecanismos para que o setor de transporte e logística do Brasil 
cresça de forma sustentada e contínua, a fim de favorecer o 
progresso do país.
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Macroeconomia
Economia brasileira
Desde 2017, ou seja, há pouco mais de três anos, a economia 
brasileira vem apresentando resultados que foram suficientes 
para demarcar o fim da recessão técnica de 2014-2016, mas 
que não chegaram a repor as perdas acumuladas no período 
recessivo. As melhoras observadas têm sido incrementais e, 
como consequência, a atividade econômica no país permanece 
em uma condição de fragilidade, do ponto de vista estrutural, e 
está inserida em um processo de recuperação que deveria ser 
temporário e dar lugar a uma nova trajetória de crescimento, mas 
que, pelo contrário, não tem previsão para terminar.

Os indicadores desta Sondagem Expectativas Econômicas do 
Transportador 2020, coletados de 10 de fevereiro a 6 de março, 
captam esse cenário de recuperação incremental e, portanto, 
lenta e prolongada, mas não foram concomitantes às recentes 
turbulências internacionais - notadamente, a paralisação da 
economia de diversos países em razão da pandemia do novo 
coronavírus e o choque do petróleo, com redução de mais de 
20,0% da cotação internacional da commodity em questão de 
horas. Por isso, as expectativas dos empresários do transporte 
para 2020, apresentadas nesta Sondagem, podem ter sido 
significativamente afetadas por esses eventos.

De toda forma, lições importantes podem ser extraídas desses 
indicadores, principalmente no tocante à necessidade de medidas 
mais efetivas do governo federal no sentido de melhorar o ritmo 
de recuperação da economia brasileira - principalmente agora, 
com a deterioração mais rápida das economias de todo o mundo. 

Clique e acesse o Sumário
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Dos empresários consultados, 37,8% avaliaram que o desempenho 
da economia brasileira em 2019 veio conforme as expectativas 
traçadas no início daquele ano - resultado muito próximo do 
verificado em 2018 (37,9%) e em 2017 (40,9%). Já 36,6% informaram 
que o desempenho da economia foi pior do que o esperado 
- percentual melhor do que o de 2018 (43,9%) e que o de 2017 
(40,5%); enquanto 24,6% avaliaram que o desempenho foi melhor 
do que o esperado - percentual também melhor do que os 
observados em 2018 (17,3%) e em 2017 (17,7%).

Ou seja, são indicadores que retratam melhorias, mas 
mostram também que mais de um terço dos empresários se 
decepcionaram com o nível de atividade, um número que, do 
ponto de vista da necessidade de retomada do crescimento, pode 
ser considerado preocupante.

Melhor que o esperado

O esperado

Pior do que o esperado

NS/NR

1,0%

36,6%

24,6%

37,8%

Desempenho da economia em 2019
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A percepção dos empresários do transporte quanto à retomada 
do crescimento econômico no Brasil é um indicador que, assim 
como o anterior, já sinalizava fragilidades do atual ciclo de 
recuperação econômica no país antes mesmo do novo cenário de 
forte instabilidade. 34,3% dos empresários consultados avaliaram 
que a retomada da economia brasileira será percebida neste ano, 
em 2020; 32,8% afirmaram que ela seria percebida apenas no ano 
que vem, em 2021; enquanto 17,6% informaram, em retrospectiva, 
que ela foi, de fato, percebida já em 2019. 

É importante lembrar que, na Sondagem do Transportador 2018, 
38,3% dos empresários entrevistados esperavam perceber a 
retomada da economia em 2019, mostrando que houve frustração 
com o ritmo de recuperação no ano passado, em mais de 20,0 
pontos percentuais (p.p.).  

Esse é um indicador que, por tratar da percepção dos empresários 
quanto ao futuro do crescimento econômico brasileiro, tende a 
ser bastante sensível aos eventos recentes e, portanto, pode ter 
registrado piora desde o recrudescimento do novo coronavírus e 
da piora da economia internacional.  

Já foi percebida em 2019

Em 2020

Em 2021

A partir de 2022

NS/NR

32,8%

17,6%

34,3%

Percepção de retomada de crescimento econômico

12,7%

2,6%
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Apesar das dificuldades, os empresários do transporte depositam 
grande confiança na gestão do presidente da República Jair 
Bolsonaro e na sua capacidade de gerar soluções, mesmo 
que graduais, para os problemas relacionados à operação 
das atividades transportadoras, em linha com os resultados 
encontrados na Sondagem do Transportador 2018. Em 2018, 74,2% 
dos empresários consultados avaliaram que, a partir de 2019, com 
o início do mandato de Bolsonaro na Presidência da República, o 
setor estaria em uma situação melhor, quando comparado com os 
últimos dois anos. A Sondagem do Transportador 2020 corrobora 
esse resultado: para 71,5% dos empresários entrevistados, o setor, 
em 2020, está em uma situação melhor ou igual, em relação a 
2018-2019.

Por outro lado, é importante notar que aumentou 
consideravelmente o percentual de empresários que avaliam que 
o setor está em uma situação pior, na comparação com os dois 
anos anteriores: o percentual saiu de 2,8% até dezembro de 2018 e 
subiu para 27,3% até março de 2020.  

27,3% 40,1%

31,4%

Avaliação da situação do setor de transporte em 
2020 (em relação aos últimos dois anos)

Melhor

Igual

Pior

NS/NR

1,2%
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Passando às questões que trazem, diretamente, uma avaliação 
do setor em relação ao governo federal, observa-se que 53,3% dos 
empresários entrevistados têm um grau de confiança moderado 
na gestão econômica de Jair Bolsonaro; 35,9% têm uma confiança 
elevada na gestão econômica da presidência - percentual muito 
superior ao de 2018 (6,2%); e 10,8% têm uma confiança baixa - 
percentual muito inferior ao registrado em 2018 (46,9%). Portanto, 
ocorreu uma inversão da pirâmide de confiança no governo 
federal a partir do governo Bolsonaro, com uma migração de 
empresários com um grau de confiança baixo para o grupo com 
grau de confiança elevado.

2020 BAIXO

10,8%

MODERADO

53,3%

ELEVADO

35,9%

2018 ELEVADO

6,2%

BAIXO

46,9%

MODERADO

44,8%

Pirâmide de confiança na gestão
econômica do governo federal



14

Sondagem 2020 - Expectativas Econômicas do Transportador

0,1%

8,5% 39,1%

Evolução do grau de confiança na gestão 
econômica do governo federal

Aumentou

Manteve-se

Reduziu

NS/NR

52,3%

Naturalmente, o governo federal poderá aproveitar esse contexto 
de credibilidade junto aos empreendedores do transporte para 
aprimorar o diálogo, aumentar os canais de comunicação e ouvir 
as demandas do setor para trazer resultados mais efetivos do 
ponto de vista da recuperação das atividades transportadoras e de 
toda a economia.

A variação do grau de confiança na gestão econômica de 
Bolsonaro (2020, comparado com 2018) traz resultados análogos, 
sobretudo no tangente à inversão da pirâmide de confiança: 
em 2020, 52,3% dos transportadores entrevistados informaram 
que mantiveram seu grau de confiança na gestão econômica 
do presidente - percentual superior ao de 2018 (41,1%); ao mesmo 
tempo, 39,1% disseram que aumentou seu grau de confiança 
- número maior do que o registrado em 2018 (21,6%); por fim, 
apenas 8,5% reduziram seu grau de confiança na gestão 
econômica do governo federal, percentual inferior aos 35,6% 
verificados em 2018. Ou seja, os mais confiantes superaram os 
menos confiantes com a mudança de governo.

Ainda é incerta a capacidade de as turbulências recentes 
impactarem ou não esse clima de alta confiança no governo 
federal, sendo necessário um maior período de observação quanto 
aos desdobramentos dessa nova crise. Além disso, pesquisas 
adicionais podem ser necessárias para apurar o grau de confiança 
dos transportadores na gestão econômica do governo federal 
após esses desdobramentos ficarem mais claros para a sociedade 
e para o próprio governo.
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Reformas
Ainda no escopo das questões estruturais, os empresários 
entrevistados na Sondagem Expectativas Econômicas do 
Transportador 2020 manifestaram grande otimismo em relação 
aos efeitos da reforma da Previdência para o desempenho da 
economia brasileira já em 2020: 45,4% avaliaram que a aprovação 
da reforma afetará positivamente o desempenho da economia; 
33,2% acreditam que ela trará benefícios apenas no longo prazo; 
enquanto 14,2% consideraram que não haverá impacto; e 5,1% 
avaliaram que haverá impacto negativo neste ano. 

2,1%

33,2%

45,4%

14,2%

5,1%

Crença no impacto da reforma da Previdência no 
desempenho econômico de 2020

Sim, positivamente

Não haverá impacto

Sim, negativamente

Reforma trará benefícios apenas
ao longo prazo

NS/NR
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Os impactos positivos da reforma da Previdência sobre o 
desempenho da economia brasileira poderão vir da contribuição da 
reforma para o ajuste das contas públicas e da decorrente melhora 
da confiança dos investidores em relação à responsabilidade 
fiscal do governo federal. Contudo, esses efeitos positivos sobre a 
confiança poderão ser neutralizados, ou até revertidos, se a aversão 
ao risco criada pelo acirramento da crise internacional pesar mais 
sobre o processo decisório dos investidores na hora de escolher 
onde aplicar seus recursos do que a situação fiscal e outras variáveis 
atinentes ao quadro macroeconômico doméstico do Brasil. Essa 
possibilidade não é improvável, dado o atual quadro externo de 
incerteza quanto à resiliência da economia internacional e quanto 
ao destino dos capitais externos diante do novo coronavírus.

Sem desconsiderar as novas turbulências ocorridas no contexto 
internacional e complementarmente à aprovação da reforma da 
Previdência, é necessário avançar na agenda de reformas, conforme 
corroborado pela percepção dos transportadores captada nesta 
Sondagem. Para 65,5%, ou seja, mais da metade dos empresários 
entrevistados, a reforma mais necessária, depois da aprovação 
da reforma da Previdência, é a tributária, o que é coerente com a 
preocupação dos transportadores, aqui evidenciada, em relação à 
redução da carga tributária. Em seguida, foram apontadas como 
importantes a reforma política (20,0%) e a administrativa (9,6%). 

Embora as novas circunstâncias externas e os seus efeitos sobre 
o Brasil possam criar novos empecilhos para a discussão e a 
aprovação dessas reformas, o governo federal deve conciliar 
medidas anticíclicas de enfrentamento da crise com a 
continuidade da sua agenda de reformas - desafio que precisará 
contar com uma relação mais cooperativa entre o executivo e o 
legislativo.

Reforma mais necessária

Reforma política

Reforma tributária

65,5%

20,0%
Reforma administrativa

9,6%
Revisão do pacto federativo

2,3%
Outras

1,0%
NS/NR

2,1%
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Expectativas para 2020
Os resultados da Sondagem Expectativas Econômicas do 
Transportador 2020 relacionados às expectativas dos empresários 
do setor sobre o futuro da economia brasileira são os mais 
sensíveis às mudanças recentes no cenário internacional e, 
portanto, é mais provável que tenham sofrido alterações mais 
significativas durante o curto período de tempo transcorrido 
desde a última data de coleta das informações, em 6 de março, 
até a deterioração mais aguda do cenário externo. Mesmo assim, 
algumas informações importantes podem ser extraídas desse 
ambiente de expectativas imediatamente anterior ao acirramento 
da crise global.

O primeiro ponto é que mais da metade dos empresários 
consultados esperava um aumento para o PIB do Brasil (62,2%) e 
para o PIB do Transporte (55,2%) em 2020. Por outro lado, cerca de 
um terço dos entrevistados, uma parcela não desprezível, esperava 
manutenção do volume produzido neste ano, seja em relação ao 
PIB do Brasil (30,5%), seja em relação ao PIB do Transporte (29,0%). 
Sobre o transporte, especificamente, houve um maior pessimismo 
entre os empresários: os que avaliaram que o PIB do setor sofreria 
redução em 2020 chegaram a 14,1% - um percentual maior do 
que os que acharam que essa redução seria percebida em termos 
agregados, ou seja, no PIB do Brasil (5,0%).    

Apesar de o ano ter iniciado com boas expectativas em relação ao 
desempenho da economia, a pandemia da Covid-19 e seus reflexos 
modificaram as expectativas drasticamente. Assim, o último 
relatório divulgado pelo Banco Central apontava queda de 3,76% 
do PIB em 2020 (Focus - Relatório de Mercado de 30/4/2020).

2,3%
5,0%

62,2%

30,5%

Expectativa para o PIB do Brasil de 2020

Aumentará

Será mantida

Reduzirá

NS/NR
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Já em relação às variáveis que representam custos, do ponto de vista 
do empreendedor, a expectativa geral dos empresários do transporte 
é que eles seriam mantidos em 2020. No caso da inflação, 58,3% dos 
empresários entrevistados avaliaram que ela será mantida, neste ano, 
em patamar semelhante ao observado em 2019; 25,3% consideraram 
que ela se reduziria; enquanto 13,7% apontaram que ela deverá 
aumentar. De acordo com as projeções apuradas pelo Banco Central 
do Brasil (BCB) até o dia 30 de abril de 2020, o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), indicador de referência utilizado pelo BCB 
no sistema de metas de inflação, deverá aumentar 1,97% em 2020, ou 
seja, abaixo da meta de 4,0%, fixada pelo BCB para 2020.

Com o choque de queda abrupta da cotação internacional do 
petróleo e a fraqueza da recuperação econômica no Brasil, é mais 
provável que se confirmem as expectativas dos empresários do 
transporte, ou seja, que a inflação não seja uma fonte de pressão de 
custos no país em 2020.

Já no tocante à taxa de juros, que corresponde ao preço do 
financiamento das empresas para a realização de investimentos ou 
a garantia de capital de giro em momentos de baixa liquidez para os 
empreendedores, a expectativa de grande parte dos empresários do 
transporte, retratada nesta Sondagem do Transportador 2020, é que 
ela seja reduzida (43,6%) ou que seja mantida (41,9%). Apenas 12,6% 
dos entrevistados esperam que ela aumente. 

Considerando a conjuntura de baixa inflação no Brasil, a alta 
ociosidade dos fatores de produção - notadamente a força de 
trabalho e a estrutura física de produção das empresas - e a 
deterioração do cenário externo, que demanda medidas anticíclicas 
de estímulo para compensar o ciclo recessivo, é coerente que o BCB 
continue reduzindo a Selic em 2020 - taxa de juros de referência no 
mercado de crédito. 

1,7%
14,1%

55,2%

29,0%

Expectativa para o PIB do Transporte de 2020

Aumentará

Será mantida

Reduzirá

NS/NR
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Para a taxa de câmbio, a expectativa geral dos transportadores 
é que ela seja mantida (36,4%) ou aumente (34,4%) em 2020, 
apontando que os empresários do setor já trabalham com um 
cenário de uma taxa de câmbio mais desvalorizada no país. Por 
fim, para a carga tributária, 51,4% esperam que ela seja mantida 
neste ano; enquanto 28,2% avaliam que ela será reduzida. Apenas 
16,7% consideram que ela deverá se elevar em 2020. 

11,8%

17,4%

34,4%

36,4%

Expectativa para a taxa de câmbio de 2020

Aumentará

Será mantida

Reduzirá

NS/NR
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0,9%

29,5%
6,8%

62,8%

Crença na solução dos entraves de infraestrutura 
pelo atual governo

Sim, rapidamente

Sim, gradualmente

Não

NS/NR

Ao avaliar a confiança dos transportadores na capacidade de o 
governo Bolsonaro viabilizar as soluções para os problemas de 
infraestrutura no país, a Sondagem Expectativas Econômicas do 
Transportador 2020 mostra uma piora dos resultados em relação 
aos de 2018, embora, do ponto de vista estrutural, a credibilidade 
do setor em relação ao governo permaneça em um nível que 
pode ser considerado elevado.

De fato, até março de 2020, 62,8% dos empresários consultados 
avaliaram que o governo do presidente Bolsonaro será capaz 
de viabilizar, gradualmente, as soluções para a infraestrutura de 
transporte no país - um percentual que pode ser considerado 
elevado, porém, 19,3 p.p. menor do que o registrado em 2018 
(82,1%). Ao mesmo tempo, 29,5% avaliaram que o presidente não 
conseguirá viabilizar essas soluções - um aumento de 16,2 p.p. em 
relação à pesquisa de 2018 (13,3%); e 6,8% disseram que as soluções 
serão rapidamente viabilizadas pelo presidente - alta de 3,7 p.p. 
em relação ao resultado de 2018 (3,1%).

Ou seja, do ponto de vista da composição dos resultados, houve 
uma deterioração da confiança do setor na capacidade de o 
governo federal entregar soluções mais efetivas para os problemas 
nacionais de infraestrutura de transporte, mas que, todavia, não 
chegaram a reverter o patamar estruturalmente alto de confiança, 
já que mais da metade dos entrevistados vislumbra a viabilização 
gradual de soluções pelo presidente nesse tema.

Infraestrutura

Clique e acesse o Sumário
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Parte dessa deterioração se expressa, também, na avaliação dos 
transportadores quanto ao trabalho que está sendo realizado pelo 
Ministério da Infraestrutura: 46,3% dos empresários consultados 
avaliaram que o trabalho tem sido ótimo ou bom; porém, 41,1% 
consideraram que tem sido regular; já os 12,6% restantes avaliaram 
o trabalho como ruim, péssimo ou não souberam responder. 

Considerando que o Ministério tem executado um programa 
de concessões na área de infraestrutura de transporte que, em 
2019, contratou R$ 9,4 bilhões em investimentos distribuídos em 
todos os modais, contemplando rodovias, ferrovias, aeroportos 
e terminais portuários, é possível concluir, então, que parte da 
avaliação regular pode estar relacionada com a redução do 
investimento público a patamares mínimos históricos e com a 
decorrente deterioração dos ativos, que perdem qualidade sem 
os necessários aportes, pelo menos em manutenção. Com efeito, 
em 2019, o investimento da União somado ao das estatais em 
infraestrutura de transporte como proporção do PIB chegou 
a 0,14% - menor percentual, considerando a série histórica dos 
últimos 12 anos. 

5,9%

5,0%

14,5%

31,8%

Avaliação do Ministério da Infraestrutura 

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

NS/NR

41,1%

1,7%
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2,6%

57,5%

9,4%

30,5%

Expectativa para o investimento privado em 2020

Reduzirá

Mantém-se

Aumentará

NS/NR

Questionados sobre as suas expectativas quanto aos 
investimentos públicos e privados em infraestrutura de transporte, 
os empresários entrevistados acreditam que o aumento 
necessário de aportes deverá ser puxado pelo setor privado: 57,5% 
dos transportadores consultados esperavam que os investimentos 
privados em infraestrutura aumentarão ao longo do ano; 30,5% 
acreditavam que eles serão mantidos; e 9,4% avaliaram que serão 
reduzidos. Por outro lado, 32,8%, ou seja, mais de um terço dos 
empresários consultados, esperavam que o investimento público 
será usado como complemento aos investimentos privados e 
deverão aumentar ao longo de 2020; para 51,6%, serão mantidos; e 
para 13,2%, serão reduzidos.
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Nesse âmbito, também é importante acompanhar os efeitos 
do recrudescimento da crise internacional sobre a capacidade 
de execução de investimentos públicos e privados na 
infraestrutura de transporte brasileira. Do ponto de vista dos 
aportes privados, a crise internacional gera efeitos econômicos 
recessivos, o que tende a reduzir a demanda por serviços de 
transporte de cargas e de passageiros, comprometendo o 
fluxo de caixa projetado e a viabilidade econômico-financeira 
dos projetos de infraestrutura. Ao mesmo tempo, o Brasil 
poderá se deparar com uma maior aversão ao risco dos 
investidores internacionais, o que também pode comprometer 
a atratividade dos nossos projetos de concessão. 

Já do ponto de vista do investimento público, espera-se que 
os efeitos recessivos da crise internacional tenham impactos 
contracionistas não desprezíveis no nível de atividade do Brasil, 
o que pode significar uma menor arrecadação de receitas do 
poder público e, portanto, uma menor capacidade de execução 
de investimentos.

Considerando esses riscos, é importante permanecer 
acompanhando as perspectivas de investimentos em 
infraestrutura de transporte no país, para melhor avaliar quais 
serão os desdobramentos da nova crise sobre a capacidade de o 
Brasil mobilizar os necessários investimentos públicos e privados.  

Um tema complementar à execução de investimentos em 
infraestrutura de transporte no Brasil é o referente aos principais 
motivos para atrasos nas obras públicas nessa área. Esse é um 
tema que retrata dificuldades muito mais estruturais, relacionadas 
à eficiência do setor público e ao arcabouço regulatório brasileiro, 
do que oscilações ou entraves conjunturais da economia. Por 

2,4%

32,8%

13,2%

51,6%

Expectativa para o investimento público em 2020

Reduzirá

Mantém-se

Aumentará

NS/NR
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essa razão, a composição das respostas tende a se repetir, com 
variações pequenas na comparação com os resultados das 
pesquisas de anos anteriores. 

Na Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2020, 
os empresários consultados apontaram como o principal motivo 
para o atraso nas obras públicas de infraestrutura de transporte 
no país o excesso de burocracia para começar a obra (69,4%); 
seguido da falta de estrutura e preparo dos órgãos públicos 
(43,5%); da dificuldade para se obterem licenças ambientais 
(39,4%); e da escassez de recursos para o financiamento das obras 
(31,2%). Após esses fatores mais representativos, na avaliação 
dos empresários do transporte, também merecem destaque a 
insegurança jurídica (18,2%); problemas no processo de seleção 
de obras públicas (10,8%); interferência do Tribunal de Contas das 
União (10,3%); e deficiência nos projetos de engenharia (9,7%).

Embora alguns fatores sejam mais urgentes do que outros, 
conforme captado nesses indicadores, o desenvolvimento da 
infraestrutura nacional e a maior eficiência das obras públicas 
requerem atenção do poder público a todos os entraves 
mencionados, uma vez que todos eles teriam alto potencial de 
contribuição para a melhor execução das obras no país.

Principais motivos para atraso em obras 
públicas de infraestrutura de transporte

Falta de estrutura e preparo dos órgãos públicos

Excesso de burocracia para começar a obra

69,4%

43,5%
Dificuldade em se obter licenças ambientais

39,4%
Escassez de recursos para o financiamento das obras

31,2%
Insegurança jurídica

18,2%
Problemas no processo de seleção de obras públicas

10,8%
Interferência do Tribunal de Contas da União

10,3%
Deficiência nos projetos de engenharia

9,7%

0,8%
Não acho que haja atrasos nas obras

Outros

7,2%
NS/NR

2,1%



27

Sondagem 2020 - Expectativas Econômicas do Transportador

Na comparação com os resultados de 2018 e 2017, especificamente, 
merece destaque a maior preocupação dos empresários entrevistados 
com a questão do excesso de burocracia, que também foi representativa 
nos anos anteriores, mas que, apenas em 2020, chegou a ser uma 
das principais preocupações, nesse tema, para quase 70,0% dos 
transportadores consultados. 

Na esteira das dificuldades mais estruturais, sinalizadas em respostas 
que tendem a se repetir anualmente, com variações pequenas na 
comparação com os resultados de pesquisas anteriores, é importante 
analisar os itens referentes ao transporte que, segundo os empresários do 
setor, precisam ser priorizados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. 

Na Sondagem do Transportador 2020, os empresários entrevistados 
manifestaram a necessidade de urgência nos temas da redução da carga 
tributária (60,3%); investimentos em infraestrutura de transporte (49,1%); 
e desburocratização (46,5%). Outros temas menos citados, mas também 
importantes para o setor, foram: segurança (24,7%); melhorias na 
regulação (19,6%); redução do número de órgãos governamentais (16,4%); 
criação de política específica para o setor (15,6%); oferta de crédito (14,6%); e 
interlocução mais próxima do governo junto aos transportadores (11,3%).

Tal como analisado na questão anterior, embora alguns itens sejam 
mais emergenciais do que outros, todos precisam ser trabalhados pelo 
governo federal, em prol de melhorias no ambiente de operação das 
empresas transportadoras. 

Comparando esses itens com os resultados de 2018, merece destaque a 
preocupação relativamente menor dos empresários entrevistados com 
as questões do investimento em infraestrutura - redução de 12,0 p.p. em 
relação aos resultados de 2018 (61,1%) - e da segurança - diminuição de 
20,8 p.p., comparado com 2018 (45,5%).  

Prioridades para o setor

Investimentos em infraestrutura

Redução da carga tributária

60,3%

49,1%
Desburocratização

46,5%
Segurança

24,7%
Melhorias na regulação

19,6%
Redução do número de órgãos governamentais

16,4%
Criação de política específica para o setor

15,6%
Oferta de crédito

14,6%
Interlocução mais próxima aos transportadores

Outros

2,3%
NS/NR

1,0%

11,3%



28

Sondagem 2020 - Expectativas Econômicas do Transportador

Desempenho do Transporte 
Avaliação do desempenho de 2019
Após as últimas eleições presidenciais, os transportadores ficaram 
bastante otimistas em relação ao desempenho da economia 
como um todo e do setor transportador, especificamente para 
o ano de 2019, conforme mostrou a Sondagem Expectativas 
Econômicas do Transportador 2018. Contudo, os resultados 
esperados não vieram; o PIB do setor ficou praticamente 
estagnado em 2019 (avanço de apenas 0,2%); e o estoque de 
empregos formais avançou somente 1,1%2, frustrando a expectativa 
de parte dos transportadores brasileiros.

Considerando suas perspectivas no início do ano, 29,4% dos 
entrevistados afirmaram que os resultados das suas empresas 
foram piores do que o esperado; enquanto 41,1% avaliaram 
que eles corresponderam às expectativas; e, para 29,0%, foram 
superiores aos previstos. Ademais, avaliando a demanda dos 
seus serviços em 2019, em relação aos dois anos imediatamente 
anteriores, 38,6% dos participantes afirmaram que ela foi maior; 
34,6%, que foi menor; e 26,2%, que foi igual.

2 O número de vagas formais criadas pelo setor de transporte em 2020 foi de apenas 25,8 mil, levemente superior ao 
observado em 2018 (24,5 mil). Com isso, o setor de transporte encerrou o ano com 2,36 milhões de vagas formais ativas. 
Em 2014, ano pré-crise, o estoque de empregos formais do setor era de 2,52 milhões. Esses dados foram atualizados até o 
dia 17/3/2020.

Clique e acesse o Sumário
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Enfrentando uma demanda mediana, a maioria das empresas 
continuou operando com capacidade ociosa durante o ano passado 
(57,3%). Considerando apenas os que responderam que trabalharam 
nessa situação, a maior parcela (54,7%) afirmou que o percentual da frota 
que operou com ociosidade em 2019 foi de até 20% (sendo 23,0% até 10%; 
e 31,7% entre 10,1% e 20,0%). 0,5%

42,2%

57,3%

Existência de capacidade ociosa em 2019

Sim

Não

NS/NR
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Destaca-se que mais da metade das empresas sondadas informou 
que não tiveram aumento das suas receitas brutas, do número de 
viagens e da contratação formal de empregados em 2019, quando 
comparado com 2018. 56,8% afirmaram que não tiveram evolução 
nas suas receitas brutas3, porém 41,4% delas afirmaram que sim, 
ou seja, tiveram aumento de faturamento no ano. 

No que diz respeito às viagens, 61,6% dos participantes não 
aumentaram o número de viagens no ano passado, mas, para 
outros 35,5%, esse indicador melhorou em 2019 na comparação 
com 2018. Por fim, 72,4%4 informaram que não aumentaram a 
contratação formal de empregados em 2019, na comparação com 
2018, enquanto 25,3% revelaram que elevaram as contratações.

3  Ou tiveram manutenção ou queda.
4  Ou mantiveram ou reduziram.

1,8%
29,5%

27,3%

41,4%
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Embora sem aumento significativo de faturamento e de 
demanda por frete, os custos dos transportadores continuaram 
aumentando. Os custos de operação do setor aumentaram para 
a maioria das empresas: 73,7% afirmaram que, comparado a 2018, 
em 2019, os seus custos aumentaram; 18,3%, que se mantiveram; e 
apenas 7,2%, que reduziram. 0,8%

7,2%

18,3%

73,7%

Custos operacionais em 2019

Aumentaram

Mantiveram-se

Reduziram
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0,8%

24,6%

39,1%

35,5%

Produtividade da empresa em 2019

Aumentou
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Reduziu

NS/NR

O incremento dos custos de operação em conjunto com a 
demanda reduzida não favorece o avanço da produtividade 
do setor transportador. Por isso, os resultados mostram que 
não houve o desejado avanço da produtividade na maioria das 
empresas de transporte. Em 39,1% das empresas consultadas, 
a produtividade manteve-se em 2019, quando comparada a 
2018; e, em 24,6%, esse indicador se reduziu. Contudo, 35,5% dos 
participantes desta Sondagem afirmaram que houve aumento 
de produtividade no ano passado, mesmo que nas condições 
adversas enfrentadas pelo setor.
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Sem o avanço da demanda pelos serviços de transporte, a maioria 
das empresas manteve o tamanho das suas frotas, suas áreas de 
atuação e instalações físicas. 50,9% das empresas consultadas 
afirmaram que mantiveram o tamanho das suas frotas em 2019; 
enquanto 30,1%, que aumentaram; e 18,6%, que diminuíram. 
Ademais, 70,7% dos transportadores mantiveram suas áreas de 
atuação em 2019; ao passo que 20,3% aumentaram; e apenas 8,5% 
reduziram. Em relação às instalações físicas, 80,5% mantiveram 
suas instalações; 14,2% aumentaram; e apenas 4,9% reduziram. 

No que diz respeito ao número de empregados em 2019, 42,6% 
afirmaram que mantiveram o número de 2018; 29,7%, reduziram; 
e 27,2%, que aumentaram. É importante destacar que o mercado 
de trabalho do setor de transporte não se recuperou da crise 
econômica recente, e os referidos números refletem isso. 

Entre 2015 e 2017, foram fechadas 210,7 mil vagas de emprego 
com carteira assinada no setor. Nos dois anos seguintes, apenas 
50,3 mil postos foram criados: em 2018, foram 24,5 mil, segundo 
informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); e, 
em 2019, 25,8 mil, de acordo com dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED). 

Com isso, o estoque de trabalhadores com carteira assinada do 
setor foi de 2,36 milhões no final de 2019 – montante 6,4% menor 
que o registrado ao final de 2014 (2,52 milhões). Ou seja, o setor 
encerrou o ano de 2019 com ainda 160,4 mil empregos a menos 
que o período pré-crise.

Nesse cenário, os transportadores foram questionados sobre as 
categorias profissionais com possibilidade de contratação nos 
próximos quatro anos. Segundo os resultados desta Sondagem, 

uma se destaca amplamente: os motoristas de veículos. Com 
67,6% de citação por parte dos participantes, ela fica à frente 
da de mecânicos de manutenção de veículos automotores, 
com 26,9%; gestores de operações de serviços, com 19,7%; 
profissionais de planejamento e controle logístico, com 17,3%; 
assistentes e auxiliares administrativos, com 13,7%; e de gestores 
administrativos, financeiros e afins, com 12,4%. 
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Categorias profissionais com possibilidade de 
contratação nos próximos quatro anos

Mecânicos de manutenção de veículos automotores

Motoristas de veículos 

67,6%

26,9%
Gestores de operações de serviços 

19,7%
Profissionais de planejamento e controle logístico

17,3%
Assistentes e auxiliares administrativos

13,7%
Gestores administrativos, financeiros e afins

12,4%
Motoristas, pilotos, maquinistas ou profissionais afins

2,6%
Gestores de operações de serviços

1,8%

1,5%
Mecânicos de manutenção

Gestores administrativos,financeiros e afins

0,6%
Nenhum

2,6%
Outras

6,0%
NS/NR

8,3%

O baixo ritmo de crescimento da atividade transportadora 
influenciou negativamente a procura por crédito no setor, embora 
o custo da captação de recursos tenha caído no período recente. 
Os resultados mostram que mais da metade dos entrevistados 
afirmou não ter contratado crédito em 2019 (55,9%); embora, entre 
aqueles que contrataram (41,9%), apenas 24,2% afirmaram que a 
contratação do crédito foi difícil (33,0% afirmaram que foi fácil; e 
40,7%, que foi normal). A modalidade de crédito mais necessária 
para as empresas de transporte é a voltada para o aumento 
da frota, segundo 45,5% dos respondentes. Em seguida, está a 
modalidade de capital de giro, na visão de 29,1% deles.
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Tipo de crédito mais necessário

Para capital de giro

Para aumento da frota

29,1%
Para reposição do capital depreciado

10,4%
Para aumento das instalações físicas

Para cobrir gastos com manutenção de veículos, prédios e instalações

3,1%
Outros

Não se aplica

1,3%
NS/NR

5,4%

45,5%

3,1%

2,1%

Em relação à redução do custo de captação supracitado, os dados 
do Banco Central do Brasil5 mostram que, em dezembro de 2018, 
a taxa média de juros das linhas de crédito com recursos livres 
para pessoas jurídicas realizarem a aquisição de veículos foi de 
14,8% a.a. Em dezembro de 2019, essa taxa foi de 11,9% a.a., ou seja, 
houve queda de 2,9 p.p. Nas linhas de crédito para arrendamento 
mercantil de veículos, a taxa média de captação passou de 13,6% 
a.a. no final de 2018 para 10,9% no final de 2019, queda de 2,7 
p.p. Ou seja, mesmo com queda no custo dos financiamentos 
de veículos, a maioria das empresas sondadas afirmou que não 
realizou captação de crédito em 2019, o que é compreensível em 
um cenário de demanda mediana, ociosidade alta e de baixo 
crescimento econômico.

No que se refere à aquisição de material rodante, 57,6% das 
empresas afirmaram que adquiriram veículos/embarcações/
aeronaves/composições em 2019. As modalidades de pagamento 
mais utilizadas foram financiamento via BNDES (26,9%) e 
financiamento com banco comercial (23,1%), seguidas de 
pagamento com recursos próprios à vista (14,5%) e parcelado 
(12,0%).

Destaca-se que a importância das linhas do BNDES6 para as 
empresas de transporte se reduziu nos últimos anos. Na edição de 
2016 da Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador, 
38,8% dos respondentes afirmaram que essa seria a modalidade 
de pagamento mais utilizada para aquisição de veículos. Na 
edição de 2017, esse número caiu para 36,6%. Em 2018, apenas 

5  Estatísticas Monetárias e de Crédito do BCB. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/
estatisticasmonetariascredito. Acesso em: 18/3/2020.
6  A principal delas é o FINAME, programa de financiamento do BNDES, que oferece financiamento, por intermédio de 
instituições financeiras credenciadas, para produção e aquisição de máquinas, equipamentos e bens de informática e 
automação que sejam novos, de fabricação nacional e credenciados pelo BNDES.
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26,1% dos participantes afirmaram que o FINAME seria a principal 
modalidade utilizada para financiamento de veículos, número 
que praticamente se repetiu no presente levantamento – 26,9%, 
conforme registrado anteriormente.

Essa constatação é reflexo da nova orientação de política 
econômica a respeito do papel do BNDES na economia brasileira, 
que se iniciou em 2018, com a instituição da Taxa de Longo Prazo7 
(TLP) como principal custo financeiro dos financiamentos do 
BNDES. Diferentemente da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) 
antes vigente, a TLP não é subsidiada e tem seus valores definidos 
com base na taxa de juros dos títulos públicos, de modo que os 
juros cobrados nos empréstimos do BNDES estão se alinhando 
aos de mercado8.

7  A TLP foi proposta pelo governo federal e aprovada pelo Congresso Nacional em 2017 e entrou em vigor em 1º/1/2018.
8  A constatação dessa mudança na orientação de política econômica pode ser feita por meio da leitura das estatísticas 
do sistema financeiro nacional, que mostram aumento das operações com crédito livre e correspondente diminuição 
das operações com crédito direcionado. Por exemplo, em dezembro de 2019, o saldo total das operações de crédito foi de 
47,8% do PIB. O saldo do crédito livre representou 57,8% do total (27,6% do PIB) e o do crédito direcionado, 42,2% (20,2% do 
PIB). Em comparação com dezembro de 2018, o saldo das operações de crédito com recursos livres aumentou 14,1% em 
2019, enquanto o saldo das operações com recursos direcionados recuou 2,4%.

0,6%

41,8% 57,6%

Aquisição de veículos/equipamentos em 2019

Sim

Não

NS/NR



43

Sondagem 2020 - Expectativas Econômicas do Transportador

Principal forma de financiamento
de veículos/ equipamentos em 2019

Financiamento com banco comercial

Finame (BNDES)

23,1%
Com recursos próprios - à vista

14,5%
Com recursos próprios - parcelado

Consórcio

7,5%
Leasing (incluindo Finame Leasing)

Cartão BNDES

1,6%
Arrendamento no mercado nacional

0,2%

0,2%
Pró-transportes

Outros

6,0%
NS/NR

2,7%

26,9%

12,0%

5,3%

Ao serem questionadas sobre os principais problemas que mais 
prejudicaram a atividade das suas empresas em 2019, a maioria 
citou os preços elevados dos insumos produtivos (59,2%) e a 
elevada carga tributária na atividade transportadora (57,1%). Outros 
pontos que foram registrados pelos entrevistados foram o baixo 
crescimento econômico (36,9%), as deficiências na infraestrutura 
(20,0%) e as incertezas no cenário político (18,5%).
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Por fim, destaca-se que a integração modal do setor de transporte 
continua sendo um problema no Brasil. Embora 75,0% dos 
entrevistados do setor metroferroviário e 80,0% do ferroviário de 
cargas tenham afirmado que trabalharam em integração com 
outros modais de transporte em 2019, nos outros segmentos, a 
maioria afirmou que não a fez. Contabilizando todas as entrevistas 
feitas, 83,4% dos respondentes afirmaram não trabalharam com 
integração modal no ano passado. 

Para os entrevistados, os principais estímulos necessários para 
promover a integração modal no país seriam a ampliação da 
disponibilidade de infraestrutura (28,6%) e a simplificação 
da legislação para a operação de Operadores de Transporte 
Multimodal (OTM) (24,4%). Destaca-se que a integração modal 
é fundamental para gerar ganhos de eficiência para a cadeia 
logística, pois permite que cada modal seja utilizado de forma a 
maximizar seus benefícios e minimizar custos de operação. Dessa 
forma, a integração modal contribuiria significativamente para a 
redução do Custo País e permitiria uma melhor rentabilidade na 
operação do transporte no Brasil. 

Principais entraves à atividade
transportadora em 2019

Elevada carga tributária na atividade transportadora

Preços elevados dos insumos do transporte

59,2%

57,1%

Baixo crescimento econômico

36,9%

Deficiências na infraestrutura

20,0%

Incertezas no cenário político

18,5%

Problemas relacionados à regulamentação do setor transportador

17,6%

Alto custo ou baixa qualificação da mão de obra

16,5%

Roubos e outras questões de segurança pública

11,4%

Dificuldade de acesso ao crédito

Dificuldade de acesso à tecnologia

1,5%

Outros

6,7%

NS/NR

0,8%

10,8%
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0,4%

83,4%

16,2%

Integração modal em 2019

Sim

Não

NS/NR

Modais de integração

Transporte rodoviário

Transporte ferroviário

31,7%
Transporte aquaviário

26,2%
Transporte aéreo

Outros

9,5%

37,3%

18,3%
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Apesar das frustações dos resultados de 2019, os transportadores, 
na época em que foram consultados – é importante ressaltar que 
foram consultados antes do surto do novo coronavírus -, estavam 
otimistas para o ano corrente. Assim, a maioria dos entrevistados 
avaliou que o desempenho das suas empresas em 2020 será 
melhor (71,2%), que a rentabilidade do setor irá aumentar (52,4%) 
e que a demanda por seus serviços irá melhorar em 2020 (63,0%) 
quando comparada com os dois últimos anos. A expectativa de 
mais demanda e de mais rentabilidade para o setor em 2020 faz 
com que os transportadores projetem mudanças para melhorar 
as estruturas das suas empresas. 

Expectativa para o desempenho de 2020
Principal estímulo para integração modal

Simplificar a legislação para a operação de Operadores de
Transporte Multimodal (OTM)

Ampliar a disponibilidade de infraestrutura

24,4%
Ampliar o transporte ferroviário no país

17,1%
Tornar as operações de transbordo menos burocráticas

Estimular a navegação de cabotagem

3,7%
Aumentar o transporte via navegação interior

Outros

0,3%
NS/NR

11,7%

28,6%

11,8%

2,4%
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0,9%
7,6%

20,3%

71,2%

Expectativa para o desempenho
da empresa em 2020

Melhor do que em 2019

Igual a 2019

Pior do que em 2019

NS/NR

1,0%

15,3%

31,3%

52,4%

Evolução da rentabilidade do setor a partir de 2020

Melhor

Igual

Pior

NS/NR
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A maioria acredita que terá aumento de faturamento (65,5%), 
do número de viagens demandadas das suas empresas (55,3%) 
e também do volume de cargas (70,3%) e passageiros (46,8%)9. 
Contudo, em razão da existência de elevada capacidade ociosa, 
a maior parte dos respondentes (50,7%) afirmou que não irá 
aumentar a contratação formal de empregados em 2020.

9  Pesquisa realizada antes da aceleração do processo de contaminação do novo coronavírus no Brasil.

0,8%

12,7%

23,5%

63,0%

Expectativa para demanda da empresa em 2020

Melhor

Igual

Pior

NS/NR
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0,8%

8,7%

25,0%

65,5%

Expectativa para a receita bruta em 2020

Aumentará

Será mantida

Reduzirá

NS/NR

1,5%

9,0%

34,2%

55,3%

Expectativa para o número de viagens
realizadas em 2020

Aumentará

Será mantida

Reduzirá

NS/NR
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Ademais, por ainda estarem operando com capacidade ociosa, 
a maior parte planeja manter o tamanho das suas frotas 
(55,9%), área de atuação (71,0%), instalações (78,6%) e número de 
empregados (53,4%). Contudo, o percentual de respondentes 
que disseram que pretendem aumentar esses parâmetros nas 
suas empresas é superior àqueles que disseram que pretendem 
diminuí-los. 

2,6%

9,9%

50,7%

36,8%

Expectativa para a contratação formal de 
empregados em 2020

Aumentará

Será mantida

Reduzirá

NS/NR
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0,8%7,1%

55,9%

36,2%

Expectativa para o tamanho da frota em 2020

Aumentará

Será mantida

Reduzirá

NS/NR

0,5%2,9%

71,0%

25,6%

Expectativa para a área de atuação em 2020

Aumentará

Será mantida

Reduzirá

NS/NR
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1,0%

10,9%

53,4%

34,7%

Expectativa para o número
de empregados em 2020

Aumentará

Será mantida

Reduzirá

NS/NR

0,5%

2,8%

78,6%

18,1%

Expectativa para as instalações físicas em 2020

Aumentará

Será mantida

Reduzirá

NS/NR
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2,2%

36,8% 61,0%

Expectativa para aquisição de veículos em 2020

Sim

Não

NS/NR

Embora a maior parte das empresas planeje manter o tamanho 
das suas frotas, 61,0% delas disseram que pretendem fazer a 
aquisição de veículos em 2020 – supõe-se, portanto, que a maior 
parte dessa aquisição será para renovação (e não ampliação) da 
frota. As modalidades de pagamentos que elas pretendem utilizar 
são as linhas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social - BNDES (30,2%) e as linhas de crédito dos bancos 
comerciais (22,5%). 
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Financiamento com banco comercial

Finame (BNDES)

22,5%
Com recursos próprios - à vista

9,5%
Com recursos próprios - parcelado

Consórcio

7,8%
Leasing (incluindo Finame Leasing)

Cartão BNDES

1,3%
Arrendamento no mercado internacional

0,6%

0,6%
Pró-transportes

Arrendamento no mercado nacional

0,2%

30,2%

9,0%

6,1%

Outros

7,8%
NS/NR

4,4%

Modalidade preferencial de financiamento
de veículos/ equipamentos em 2020
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No tocante à realização de investimentos, na opinião do setor de 
transporte, os dois principais entraves são o alto custo do crédito 
(49,9%), a burocracia de acesso ao crédito (41,3%) e a incidência 
tributária nas operações de crédito (39,1%). 

Principais entraves para o investimento 
das empresas

Burocracia de acesso ao crédito

Alto custo do crédito (taxas de juros)

41,3%

Reduzida oferta de linhas de crédito e financiamento

16,3%

Reduzido prazo para o pagamento de financiamentos

Não há entraves

8,3%
Outros

5,8%
NS/NR

2,7%

49,9%

12,9%

Incidência tributária nas operações de crédito

39,1%

Demora na liberação do recurso

15,1%
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Embora a maioria dos participantes não acredite em redução 
dos preços dos seus principais insumos em 202010 (apenas 26,7% 
acreditam que o preço do combustível que utilizam irá cair; e 22,1% 
creem na redução do preço dos lubrificantes), a maior parte deles 
não pretende reajustar preços dos seus serviços em 2020 (50,5%).

10  A pesquisa de campo desta Sondagem foi encerrada em 6/3/2020, ou seja, antes da queda abrupta do preço do barril 
do petróleo no mercado internacional registrada em 9/3/2020.

2,2%

43,5% 26,7%

27,6%

Expectativa para o preço do diesel/ bunker/ QAV
em 2020

Reduzirá

Será mantida

Aumentará

NS/NR
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1,9%

46,3% 22,1%

29,7%

Expectativa para o preço dos lubrificantes em 2020

Reduzirá

Será mantida

Aumentará

NS/NR

2,7%

5,5%

50,5%

41,3%

Expectativa para os preços dos serviços de 
transporte em 2020

Aumentarão

Ficarão estáveis

Reduzirão

NS/NR
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Em relação à melhoria no ambiente de negócios no presente 
ano, destaca-se que a maioria dos participantes (57,4%) crê que 
o ambiente de negócios para suas empresas em 2020 será mais 
favorável do que em 2019. Outros 31,2% acreditam que não será 
nem favorável, nem desfavorável; e apenas 9,7% acreditam na 
possibilidade de piora do ambiente de negócios no presente ano, 
na comparação com o ano anterior.

1,7%
9,7%

31,2%

57,4%

Avaliação do ambiente de negócios em 2020

Mais favorável do que em 2019

Nem favorável, nem desfavorável

Mais desfavorável do que em 2019

NS/NR
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1,2%

25,0%

73,8%

Tecnologia de gestão

Sim

Não

NS/NR

Assim, prevendo um cenário mais favorável no presente ano, a 
maior parte dos entrevistados pretende adotar novas tecnologias 
na gestão (73,8%) e na operação (74,1%) das suas empresas, assim 
como ampliar ou criar programa de qualificação de empregados 
(73,8%), agregar valor aos serviços oferecidos (58,0%) e investir em 
soluções de gestão ambiental (57,4%). Contudo, a maior parte das 
empresas não pretende atuar para promover a diversificação de 
produtos e o investimento em pesquisa e desenvolvimento: 51,2% 
não pretendem diversificar os produtos oferecidos pelas suas 
empresas e 52,8% não pretendem ampliar e/ou criar ações de 
pesquisa e desenvolvimento.
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1,2%

24,7%

74,1%

Tecnologia de operação

Sim

Não

NS/NR

1,8%

24,4%

73,8%

Programa de qualificação

Sim

Não

NS/NR
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2,3%

51,2%

46,5%

Diversificar produtos oferecidos

Sim

Não

NS/NR

2,8%

39,2%

58,0%

Agregar valor aos serviços oferecidos

Sim

Não

NS/NR
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2,6%

52,8%

44,6%

Ampliar/Criar ações de pesquisa e desenvolvimento

Sim

Não

NS/NR

2,9%

39,7%

57,4%

Investir em soluções de gestão ambiental

Sim

Não

NS/NR
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Conclusão
O mês de março de 2020 trouxe turbulências de cunho 
econômico e social a nível mundial, decorrentes da pandemia da 
Covid-19 em todos os continentes  e dos seus efeitos econômicos 
recessivos. Pela paralisação das atividades e pelo isolamento 
das pessoas em suas casas, a pandemia traz uma perspectiva 
nefasta por um período de tempo ainda indeterminado, com 
riscos relacionados à escalada do desemprego e à queda abrupta 
da renda das famílias; combinadas à redução significativa das 
atividades econômicas e às suas consequências em termos de 
redução da demanda por transporte de cargas e passageiros. 

Essa situação poderá, no caso do transporte, comprometer a 
continuidade de empresas de transporte de passageiros, com 
destaque para aquelas de transporte urbano, além das pequenas 
e médias transportadoras de cargas. É por isso que, ao menos no 
curto prazo, os esforços dos governos federal, estaduais e municipais 
deverão se concentrar na proteção às pessoas e às empresas.

Tão logo as conjunturas - brasileira e mundial - voltem a condições 
próximas da normalidade, será necessário que o governo retome 
a sua agenda de medidas de cunho mais estrutural, ou seja, 
voltadas para reativar o crescimento da economia brasileira 
pelas vias do aumento de produtividade e de melhorias no 
arcabouço regulatório e no ambiente de negócios do país. Nesse 
âmbito, a Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 
2020 fornece um levantamento de iniciativas que, na visão dos 
empresários do setor, são fundamentais para cumprir esses 
objetivos.

Um passo importante nesse sentido foi dado com a aprovação 
da reforma da Previdência no segundo semestre de 2019: quase 
80,0% dos transportadores entrevistados avaliaram que ela afetará 
positivamente a economia brasileira, seja em 2020 (45,4%) ou no 
longo prazo (33,2%). Mas eles acreditam que é necessário avançar 
nessa agenda e que deve ser priorizada a reforma tributária 
(65,5%), seguida da política (20,0%) e da administrativa (9,6%). 

Ao mesmo tempo, essas reformas, combinadas a outros tipos 
de iniciativas do governo federal, deverão contribuir para 
solucionar questões que os transportadores definiram como 
importantes para o setor e que devem ser priorizadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro em 2020. São elas: a redução da carga 
tributária (60,3%); a realização de investimentos em infraestrutura 
(49,1%); e a desburocratização (46,5%). Essas são as três frentes 
prioritárias para a maior parte dos transportadores, mas, além 
dessas, também merecem a atenção: o aumento da segurança 
no ambiente de transporte de cargas e passageiros (24,7%) e 
melhorias na regulação (19,6%).

Enquanto a redução da carga tributária vincula-se diretamente 
à discussão e aprovação de uma reforma tributária no país, o 
investimento em infraestrutura de transporte apoia-se em dois 
pilares: a execução de investimentos públicos e a atração de 
investimentos privados, de preferência combinados de forma 
integrada e complementar. Os participantes desta Sondagem 
manifestaram uma perspectiva de que os investimentos totais 
serão puxados pelo setor privado: 57,5% creem em seu aumento 

Clique e acesse o Sumário
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em 2020. Por outro lado, 32,8% esperam que o investimento 
público seja usado como complemento aos investimentos 
privados e que deverão aumentar ao longo de 2020.

Neste momento mais agudo da crise e diante de uma realidade 
de paralisação quase total de economias no mundo inteiro 
que não poderia ser prevista e para a qual país nenhum estava 
suficientemente preparado, é natural que as autoridades públicas 
brasileiras focalizem seus esforços para solucionar questões 

emergenciais no curtíssimo prazo, relacionadas à saúde pública 
e à vulnerabilidade de empresas, como as de transporte de 
passageiros, e de trabalhadores nessa conjuntura de interrupção 
abrupta dos negócios. Contudo, assim que a pandemia arrefecer 
e a economia puder voltar a rodar, a atenção do governo federal 
às medidas aqui apresentadas será fundamental para fazer com 
que o Brasil ser recupere dessa nova crise da forma mais rápida e 
sustentada possível.
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