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DÓLAR COMERCIAL
Venda: R$ 5,1400

DÓLAR TURISMO
Venda: R$  5,3070

EURO TURISMO
Venda: R$ 6,0330

LIBRA ESTERLINA
Venda: R$ 6,9900

TELEFONES ÚTEIS
Receita: 3220-2200
Procon Estadual: 3232-6869
Procon Municipal: 3232-9050
DRT RN: 3220-2000

RÁDIO
Acompanhe a programação da
Jovem Pan News Natal na frequência
93,5 FM. Acesse também pela TN.  

SALÁRIO-MÍNIMO
R$ 1.212,00

TAXA SELIC
10,75% tribunadonorte.com.br

RELATOR CRIA TRIBUTO PARA
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO DO
PREÇO DA GASOLINA. PÁGINA 7

« TRANSPORTE » De acordo com o Relatório FreteBras, o RN registrou, em 2021, 161.588 fretes na plataforma,
ante os 99.581 publicados em 2020. O transporte de cargas movimentou cerca de R$ 1,3 bilhão no Estado

Frete rodoviário no RN cresce 62,2%

No Rio Grande do Norte, os fretes agropecuários representam 87% do volume total. No País, volume de fretes aumentou 37,6%

O volume de fretes rodo-
viários com origem no
Rio Grande do Norte au-

mentou 62,26% no ano passa-
do em relação ao registrado no
ano de 2020. Foi a décima maior
alta entre os 27 estados brasilei-
ros. De acordo com dados da 6ª
edição do “Relatório FreteBras
- O Transporte Rodoviário de
Cargas”, o RN registrou, em
2021, 161.588 fretes na platafor-
ma, ante os 99.581 registrados
em 2020. O total de fretes do RN
representa 2% das transações
pela plataforma FreteBras. No
Brasil, o crescimento foi de
37,6% entre 2020 e 2021. Ante
2019, o aumento foi ainda
maior: 123,6%.

No Estado, os fretes agro-
pecuários têm representativi-
dade de 87% do total. “Sabe-
mos que isso é justificado pe-
los fretes de sal marinho, pois
as empresas que publicam o
produto, o classificam na ca-
tegoria de agropecuários, em
nossa plataforma”, afirma fon-
te da ForteBras. Ano passado,
a plataforma registrou, em to-
do o País, 8 milhões de fretes
(12,7% do Produto Interno Bra-
sileiro) e cerca de R$ 63 bilhões
distribuídos nas cargas movi-
mentadas. No RN, os fretes
movimentaram R$ 1,3 bilhão.

Segundo análise da Frete-
Bras, o forte movimento de di-
gitalização dos fretes impulsio-
nou o crescimento de transações
na plataforma FreteBras, o que
tem ajudado empresas a redu-
zirem os custos do transporte
em até 23%, atacando novos
mercados e conseguindo mais
agilidade nos processos.

Segundo a pesquisa, o ano
de 2021 foi marcado por diver-
sos desafios, pautados prin-
cipalmente pelo cenário políti-
co-econômico interno e agra-
vado pelas incertezas da pan-
demia. A inflação superou os
dois dígitos, chegando a
10,06%, o que provocou uma
resposta direta do Banco Cen-

O estudo da FreteBras ana-
lisa três grandes setores, que re-
presentam mais de 50% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do
Brasil: o agronegócio, a indús-
tria e a construção. O agronegó-
cio puxou a oferta de fretes no
período, com 36,6% das cargas
registradas na plataforma da
FreteBras e cerca de R$ 23 bi-
lhões em fretes distribuídos. 

Os estados mais significati-
vos para o desempenho do seg-
mento foram São Paulo (15%),
Rio Grande do Sul (14,7%), Pa-
raná (13,5%) e Minas Gerais
(10,6%). Os produtos mais
transportados foram fertilizan-
tes (31,5%), milho (10,9%) e so-
ja (9,2%). Na comparação entre
2020 e 2021, os fretes do agro-
negócio aumentaram 46,9%.

Logo em seguida estão os
produtos industrializados, que
originaram 28,2% dos fretes
anunciados na FreteBras em
2021. Os itens mais transporta-
dos no período foram os alimen-
tícios (19%), seguidos por má-
quinas e equipamentos (11,3%)
e siderúrgicos (10%). Os estados
de maior destaque no desempe-
nho do segmento foram São
Paulo (29,7%), Paraná (13,9%)
e Minas Gerais (10,8%). Na com-
paração com 2020, o setor teve
crescimento de 31,1% no volu-
me de transportes em 2021.

Já os fretes de insumos pa-
ra construção representam
12,4% das cargas registradas na
FreteBras no ano passado. Os
produtos mais transportados fo-
ram cimento (38,4%), telha (7%)
e pisos (6%). Em relação a 2020,
houve crescimento de 44,5% no
volume de fretes da categoria e
os estados que mais carregaram
insumos no setor foram Minas
Gerais (46,3%), São Paulo
(14,4%) e Paraná (6,7%).

Por enquanto, as distribui-
doras e postos devem utilizar os
estoques que tiverem disponí-
vel. Neste sábado, o produto in-
viável para o uso devera ser le-
vado de volta.

Em nota, a Petrobras disse
que um novo carregamento es-
tá previsto com a normalização
da entrega de gasolina na quar-
ta-feira (23), mas não falou so-
bre risco de desabastecimento
no Estado.

"A Petrobras informa que no
dia 16/02 recebeu por navio car-
ga fora de especificações para a
produção de gasolina em Gua-
maré. Novo carregamento de
produto está planejado com
normalização de entrega de ga-
solina neste polo para o dia
23/02.A Petrobras reforça que
continuará cumprindo os com-
promissos com seus clientes e
disponibilizará o produto atra-
vés de outros polos de venda da
companhia, garantindo pleno
abastecimento do mercado", co-
municou a estatal.

A Petrobras recebeu há três
dias uma carga com 9 mi-
lhões de litros de combus-

tível que passaria pelo Ativo In-
dustrial de Guamaré, antiga re-
finaria Clara Camarão, e seria dis-
tribuído para abastecimento dos
postos, contudo, o produto está
fora das normas da Agência Na-
cional de Petróleo (ANP), de mo-
do que a normalização da entre-
ga neste polo só deve acontecer
na próxima quarta-feira (23).

O problema estaria numa fa-
lha no ponto de ebulição do com-
bustível. A quantidade retida se-
ria o suficiente para seis dias, o
que pode necessitar que as dis-
tribuidoras precisem buscar
combustível em estados vizi-
nhos, como a Paraíba e o Ceará
para que não falte nos postos.

tral. A taxa Selic aumentou se-
te vezes, passando de 2% para
9,25% em um ano.

“Grande parte desta alta da
inflação é puxada pelo preço do
combustível, um dos maiores vi-
lões do transporte rodoviário de
cargas, sendo que o aumento no
diesel superou os 48% em 2021.
Porém, percebemos que o mer-
cado de fretes rodoviários não
parou, com demandas cada vez
maiores, fazendo com que hou-
vesse esse crescimento de mais
de 37% em nossa plataforma”,
destaca o diretor de Operações
da FreteBras, Bruno Hacad. Na
comparação com 2019, foi regis-
trado um aumento de 123,6% no
volume de fretes.

As regiões Sul e Sudeste pu-
xaram o crescimento durante o
ano todo. No Sul, o aumento no
volume de fretes foi de 38,7%,
enquanto no Sudeste, o volume
subiu 27,8%. Isso ocorreu devi-

do ao grande número de fretes
cadastrados nestas regiões, de-
monstrando a alta representa-
tividade que ambas têm no total
de carregamentos registrados na
plataforma.

Digitalização
A pandemia acelerou a digi-

talização de vários setores e im-
pactou, principalmente, as mi-
cro e pequenas empresas que ti-
veram dificuldades para supor-
tar as mudanças impostas pela
nova normalidade. No segmen-
to de Transportes e Logística, en-
tretanto, a situação foi diferen-
te. Essa transformação impac-
tou positivamente no aumento
do volume de fretes em 2021.

Na plataforma da Frete-
Bras, houve um crescimento de
62% de novos cadastros de mi-
cro e pequenas empresas na
comparação com 2020, que por
não terem o empecilho de uma

frota própria, conseguiram se
adaptar rapidamente ao digita-
lizar os fretes.

“O ano passado marcou
uma intensa transformação que
foi iniciada em 2020. Isso afe-
tou diversas empresas, que se
viram obrigadas a buscar solu-
ções digitais, como a nossa pla-
taforma, para expandir os seus
mercados e localidades, além
de economizar tempo e gastos.
As micro e pequenas empresas
tiveram maior facilidade de se
adaptar a esse novo cenário, em
função de seu tamanho e menor
investimento em ativos imobi-
lizados, como frotas próprias.
Com isso, todo esse movimen-
to refletiu diretamente em nos-
so relatório, já que o crescimen-
to de novos cadastros dessas
empresas foi bastante expres-
sivo, ajudando a movimentar
ainda mais o mercado de fre-
tes”, acredita Hacad.

Agronegócio 
responde por
36,6% das cargas

O ano passado
marcou uma intensa
transformação que
foi iniciada em 2020.
Diversas empresas se
viram obrigadas a
buscar soluções
digitais, como a nossa
plataforma, para
expandir os seus
mercados e
localidades, além de
economizar tempo e
gastos.”

BRUNO HACAD
Diretor de Operações da FreteBras

ALEX RÉGIS

Os 9 milhões de  litros de
combustível passariam
pelo Ativo Guamaré para
produção de gasolina

Petrobras devolve combustível
fora das normas da ANP

« REFINARIA »


