
 

  

 

https://fetranslog.org.br/
https://fetranslog.org.br/


 

  

 
DIRETORIA PLENA 
 
Clóvis Nogueira Bezerra – Presidente 

José Arlan Silva Rodrigues – Presidente em Exercício 

Marinês Todescatto Kerller – Vice Presidente Regional 

Antônio Marcos Oliveira – 1º Secretário 

Marcelo de Holanda Maranhão – 2º Secretário 

Sebastião Segundo Dantas – 1º Tesoureiro 

Ivo Nilson Lopes de Medeiros – 2º Tesoureiro 

Humbero Lopes de Sousa – Conselho Fiscal 

Francisco Julio Santiago – Conselho Fiscal 

Rafael Domingos de Abrantes – Conselho Fiscal 
 
 

EQUIPE EXECUTIVA 
 
Wesley Vieira da Silva – Departamento de Estudos Técnicos e Econômicos (DTE) 

Luiz César Silva do Nascimento – Comunicação e Marketing  

 
SINDICATOS ASSOCIADOS 
 
SETCEMA – Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do 

Maranhão 

SINDICAPI – Sindicato dos Transportadores de Cargas e Logística do Piauí 

SETCARCE - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Ceará 

SETCERN – Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado do Rio Grande do 

Norte 

SETCEPB – Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado da Paraíba 

 

 

 

 

  

 

https://fetranslog.org.br/
https://fetranslog.org.br/


 

  

 

ÍNDICE 

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................................................... 4 

2. METODOLOGIA .................................................................................................................................... 5 

2.1. OBEJTIVO ...................................................................................................................................... 5 

2.2. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA .................................................................................................. 5 

2.3. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DA AMOSTRA .......................................................................... 5 

2.3.1. AUTOMOTORES ....................................................................................................................... 5 

2.3.2. IMPLEMENTOS ......................................................................................................................... 5 

2.3.3. DIESEL ........................................................................................................................................ 5 

2.3.4. PNEU ........................................................................................................................................... 6 

2.4. VARIÁVEIS UTILIZADAS ................................................................................................................ 6 

2.5. RESULTADOS ESPERADOS ......................................................................................................... 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://fetranslog.org.br/
https://fetranslog.org.br/


 

  

4 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A publicação Pesquisa de Mercado: Automotores, Implementos e Relacionados utiliza os 

dados de Preço Médio dos Veículos disponibilizados pela Fundação Instituto de Pesquisa 

Econômica (FIPE), conhecida popularmente como Tabela FIPE. As outras duas fontes de dados 

da publicação são Pesquisa de Mercado Própria e Levantamento de Preços (Dados Abertos), de 

acordo com o Decreto nº 8.777/2016 disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustiveis (ANP). 

Os resultados dessa publicação têm como objetivo informar ao público interessado, sobretudo 

a base empresarial da Federação, os preços médios de automotores, implementos, diesel e pneu 

de forma organizada. Ademais, ser um instrumento de tomada decisões empresariais para a 

categoria e um medidor da evolução dos preços das principais rubricas de investimentos e custos 

das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Nordeste.  

A publicação tem periodicidade trimestral, 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. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. OBEJTIVO 

Informar ao público interessado, sobretudo a base empresarial da Federação, os preços 

médios de automotores, implementos, diesel e pneu de forma organizada. Ademais, ser um 

instrumento de tomada decisões empresariais para a categoria e um medidor da evolução dos 

preços das principais rubricas de investimentos e custos das Empresas de Transporte Rodoviário 

de Cargas e Logística do Nordeste. 

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. AUTOMOTORES 

 

A amostra de automotores deve corresponder aos modelos das marcas que juntas 

contenham uma participação de mercado acima de 80% na base da Federação. A partir da 

definição das marcas, obtêm-se as fichas técnicas dos modelos e faz-se a identificação no Portal 

da FIPE para coleta de preço. 

 

2.3.2. IMPLEMENTOS 

 

A amostra de implementos deve corresponder aos modelos das marcas que juntas 

contenham uma participação de mercado acima de 60% na base da Federação. A partir da 

definição das marcas, identifica-se o nome do modelo para pesquisa de preço. Essa identificação 

se dar por meio de alinhamento com os vendedores das marcas de implementos, como também 

na divulgação dos sites das mesmas. A coleta é feita por meio de formulário do Survey Monkey. 

 

2.3.3. DIESEL 

 

A amostra utilizada é o preço médio do Diesel S10 das revendedoras pesquisadas por uma 

empresa contratada pela ANP.  
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2.3.4. PNEU 

Com base nas fichas técnicas dos modelos dos automotores escolhidos, identificaram-se os 

tipos de pneus utilizados e buscou coletar os preços à vista de pneus direcionais em 

revendedores oficiais de determinadas marcas de pneus. A coleta é feita por meio de formulário 

do Survey Monkey. 

2.4. VARIÁVEIS UTILIZADAS 

As informações sobre automotores são os preços médios ponderados pelo Market Share da 

marca classificados por porte. O porte é o mesmo definido pela Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA).  

Os Implementos é o preço médio de revenda à vista ponderado pelo Market Share da marca. 

É classificado de acordo com a família, comprimento e especificidade da marca. A família dos 

implementos é a mesma utilizada pela montadora RANDON. 

O Diesel é o preço médio do S10 na área geográfica da pesquisa, detalhado a nível de 

revendedoras. 

O Pneu é o preço médio de revenda à vista dos pneus direcionais da amostra selecionada 

 

2.5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Preços médios de automotores e implementos das marcas com maior participação de 

mercado da base territorial da Federação, informações sobre o preço médio de revenda e 

distribuição do Diesel S10 com grande nível de detalhamento e informações sobre o preço médio 

dos pneus direcionais mais utilizados pela amostra de automotores. 
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