Demanda por transporte
rodoviário de cargas no Brasil
avança pela 5ª semana seguida,
segundo pesquisa da NTC
A demanda por transportes rodoviários de cargas no Brasil
voltou a melhorar, engatando a quinta semana consecutiva de
resultados positivos, indicou pesquisa divulgada nesta terçafeira pelo Departamento de Custos Operacionais da
NTC&Logística (DECOPE).
De acordo com o levantamento com empresas do setor, a demanda
registrava ao final da semana passada (de 20 a 26 de julho)
uma queda de 22,91% em relação aos níveis anteriores à
pandemia de coronavírus, melhora de cerca de 2 pontos
percentuais na comparação com a sondagem anterior.
Na semana de 13 a 19 de julho, o índice já havia registrado o
melhor desempenho desde o início das pesquisas, em meados de
março, quando os impactos econômicos da pandemia de
coronavírus começaram a se aprofundar no Brasil.
Os resultados têm sido impulsionados pela flexibilização
recente das medidas de isolamento social e pela reabertura do
comércio no país.
No auge das medidas restritivas, em abril, a variação negativa

da demanda por transportes rodoviários de cargas chegou a
45,2%, ainda em comparação com os níveis anteriores à crise
sanitária.
O assessor técnico responsável pela pesquisa, Lauro Valdivia,
disse que ainda vê espaço para recuperação, mas destacou que
os últimos 10 ou 15 pontos percentuais para uma retomada total
podem demorar entre seis meses e um ano para ser recuperados.
Segundo a pesquisa, as cargas fracionadas, que contêm pequenos
volumes, registravam queda de 17,92% na demanda ao final da
última semana, praticamente em linha com o nível verificado na
semana anterior.
Já as cargas lotação, que ocupam toda a capacidade dos
veículos e costumam ser usadas nas áreas industriais e
agrícolas, tiveram melhora de 3,6 pontos, atingindo variação
negativa de 25,57% em relação ao pré-pandemia.
Ainda de acordo com o levantamento, o percentual de empresas
do setor que registram queda no faturamento atingiu 77% na
semana passada. O índice chegou a 94% em meados de maio.
“Estamos na expectativa para que esse número melhore ainda
mais, estamos trabalhando para isso juntamente com as
entidades do setor. Também não podemos esquecer dos cuidados e
de continuar seguindo as orientações dos órgãos de saúde, uma
vez que ainda estamos em meio à pandemia, só assim
conseguiremos voltar o mais rápido a normalidade”, ressaltou
Francisco Pelucio, presidente da NTC&Logística.
Confira a pesquisa
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