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INFLAÇÃO OFICIAL x INFLAÇÃO DO TRC     -     FIQUE ALERTA!!! 

 

A inflação oficial em 2.017, medida pelo IPCA, foi de 2,95%. 

O aumento do óleo diesel em 2.017, nas refinarias, foi de 10,71%. 

O óleo diesel subiu 3,6 vezes o índice de inflação, ou seja, 263,05%. 

 

A empresa que corrigir os seus fretes com o índice de inflação terá prejuízo. É obvio!  

 

A inflação no setor de transporte rodoviário de carga foi muito maior do que a inflação 

nos preços ao consumidor. Veja abaixo, o exemplo do óleo diesel que é o principal 

insumo do transporte. 

 

O índice que demonstra tecnicamente a evolução dos custos no setor de transporte é o 

INCT (Índice Nacional de Custos de Transporte) apurado mensalmente e divulgado pela 

NTC&Logística no site www.ntctec.org.br. 

 

O Setcemg alerta: para evitar prejuízo e recuperar a rentabilidade do frete é preciso 

repassar todos os aumentos incorridos no custo. O INCT é o índice técnico, adequado e 

recomendado para manter o equilíbrio financeiro e econômico dos contratos no TRC. 

 

Evolução do preço do óleo diesel nas refinarias durante o ano de 2.017: 

Em julho a Petrobras adotou o critério de precificação do combustível com base 

na paridade internacional. 

 

Belo Horizonte, 12/01/18. 

 

Mês 

Janeiro a 08/Julho 09/Julho a Dezembro Janeiro a Dezembro 
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% 
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Acumulado 

Aumento 

% 

% 

Acumulado 

Janeiro 0,69 0,69   0,69 0,69 

Fevereiro (4,80) (4,14)   (4,80) (4,14) 

Março 0 (4,14)   0 (4,14) 

Abril 4,30 (0,02)   4,30 (0,02) 

Maio (3,50) (3,52)   (3,50) (3,52) 

Junho (5,80) (9,12)   (5,80) (9,12) 

JULHO (2,91) (11,76) 4,30 4,30 1,26 (7,97) 

Agosto   5,00 9,52 5,00 (3,37) 

Setembro   8,53 18,86 8,53 4,87 

Outubro   1,70 20,88 1,70 6,66 

Novembro   2,53 23,94 2,53 9,35 

Dezembro   1,24 25,47 1,24 10,71 

http://www.ntctec.org.br/

