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1. INTRODUÇÃO
A publicação Frota Regional utiliza os dados do Registro Nacional de Veículos Automotores
(RENAVAN) e do Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Carga (RNTRC), ambos
disponibilizados, respectivamente, pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) e a
Agência Nacional do Transporte Terrestre (ANTT).
Os resultados dessa publicação têm como objetivo informar ao público interessado o tamanho
da frota da base territorial da FETRANSLOG-NE e suas principais características, possibilitando
estimativas da capacidade de oferta do Transporte Rodoviário de Carga (TRC). Além de ser uma
fonte de pesquisas e estudos sobre o TRC por instituições do setor, imprensa e outras entidades.
A publicação tem periodicidade mensal, de acordo com as divulgações oficiais das fontes. A
área geográfica de estudo compreende a base territorial da FETRANSLOG-NE, os estados do
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.

4

2. METODOLOGIA
2.1. OBEJTIVO
Mensurar o tamanho da frota da base territorial da FETRANSLOG-NE e suas principais
características, possibilitando estimativas da capacidade de oferta do Transporte Rodoviário de
Carga (TRC), e ser uma fonte de pesquisas e estudos sobre o TRC por instituições do setor,
imprensa e outras entidades.

2.2. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA
A base territorial da Federação o qual consiste os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte e Paraíba.

2.3. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DA AMOSTRA
2.3.1. DEFINIÇÃO DA FROTA
Define-se Frota como um conjunto de veículos passível de uso pelo transporte remunerado
e próprio de cargas, e operado pela Empresa de Transporte Rodoviário de Carga (ETC),
Transportador Autônomo de Cargas (TAC) ou Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas
(CTC). Isso posto, e de acordo com a nomenclatura do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), segue
os tipos de veículos automotores utilizados para definir a amostra: Caminhão, Caminhão-Trator,
Reboque e Semireboque.

2.3.2. CARACTERISTICAS DA FROTA
A publicação terá um tópico chamado Características da Frota das ETCs Matrizes da Base.
Esse tópico terá como amostra os dados do RNTRC dos quais a Federação tem acesso. Portanto,
eles irão representar somente as ETCs matrizes da base territorial da FETRANSLOG-NE,
excluindo-se as ETCs filais, TAC e CTC que operam na região da base.

Não foi possível utilizar os dados da RENAVAN para o supracitado tópico em virtude da base
de dados não permitir produzir as características desejas da publicação, bem como classificar os
dados de forma genérica.

5

2.4. VARIÁVEIS UTILIZADAS
Na base de dados do RENAVAN utilizou as seguintes: quantidade de veículos e tipos de
veículos. Na base do RNTRC, foram: marcas dos automotores e implementos, ano de fabricação
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do veículo e propriedade do veículo.

2.5. CÁLCULOS UTILIZADOS
No tópico 1, o cálculo utilizado na taxa de crescimento da frota da base consiste em:

𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑚,𝑎 =

𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎𝑚,𝑎 − 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎𝑚−1,𝑎
𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎𝑚,𝑎−1 − 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎𝑚−1,𝑎−1

m= mês; a = ano.
A taxa de crescimento é o quociente da variação mensal da frota no ano a com a mesma
variação mensal no ano imediatamente anterior, a-1.

No tópico 2, o cálculo utilizado para mensura a idade média da frota foi uma média aritmética
simples:

𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎 =

∑𝑁
𝑛=1(𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑎𝑛𝑜 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜)
𝑁

Onde, n é o automotor ou implemento. N é o total de automotor ou implemento.

2.6. RESULTADOS ESPERADOS
Quantitativo da frota estratificado por unidade federativa e tipo de veículo, taxa de
crescimento, Market share das marcas de automotores e implementos, idade média da frota e a
propriedade da frota.

3. REFERÊNCIAS
ANTT, Sistema Integrado de Transporte de Cargas. Disponível em: SITCARGA
Minfra, DENATRAN, Estatísticas do RENAVAN. Disponível em: Estatísticas DENATRAN —
Português (Brasil) (www.gov.br)
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