RELATÓRIO MENSAL DO ÍNDICE NACIONAL
DE CUSTOS DO TRANSPORTE – (INCTF E INCTL) OUTUBRO/2021

Considerando o período de 12 meses, os insumos que contribuíram para a variação do INCTF
na operação de transferência foram: veículo 31,23%, carroceria baú 16,31%, pneu – 275/80 R
22,5 com variação de 21,87%, recapagem 9,54%, lavagem com 11,26%, salário do
motorista 7,82% e seguro do casco 29,99%. Na operação de coleta e distribuição, os insumos
que tiveram variação foram: veículo com variação de 37,76%, carroceria ¾ baú de alumínio
com variação de 15,25%, pneu 215/75 – R 17,5 com 24,84%, recapagem
com 9,54%, lavagem com 11,26%, seguros do casco e contra terceiros com 35,83%, salário
de motorista 7,82% e salário de ajudante 7,92%.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
As despesas administrativas de uma forma geral tiveram variação de 0,22% em outubro de
2021, quando comparada com as despesas do mês anterior. Já as despesas administrativas,
exceto os salários, variaram 0,59%.
Nos 12 meses, as despesas administrativas vêm registrando alta de 10,34%, agravado
principalmente, pelo reajuste do IPTU para 2021. A evolução acumulada das despesas
administrativas, exceto salários, foi de 15,21%.
COMPORTAMENTO DOS PREÇOS DOS PRINCIPAIS INSUMOS NA LOTAÇÃO
Considerando o mês de outubro/21 contra setembro/21, as despesas administrativas
registraram variação de 4,31%, despesas administrativas (exceto salários) 6,10%, cavalo
mecânico 1,43%, pneus 0,45%, seguros 1,26%, semirreboque baú de alumínio 0,0%.
ANÁLISE DE 12 MESES
Nos 12 meses (out/21 contra out/20), o cavalo mecânico teve variação de 29,16%,
semirreboque 17,80%, seguros 27,65%, salários do DAT – 7,69%. As despesas
administrativas e de terminais (exceto salários) tiveram variação de 55,68%, despesas
administrativas e de terminais de forma geral – DAT registrou variação acumulada de 38,34%.
Os
demais
insumos
foram:
recapagem
com 9,54%,
rodoar 11,56%,
lavagem 11,26% e 19,82% pneus – 295/80 R22.
INCT-FR, INCT-FOU INCVT e INCT-FRIG
A evolução completa do INCTF, do INCTL e dos demais índices (INCTFR, INCTFOU, INCVT
– Índice Nacional do Custo Variável do Transporte e INCTFRIG Índice Nacional do Custo do
Transporte Frigorífico), assim como dos insumos do transporte encontra-se à disposição dos
filiados da NTC&LOGÍSTICA na área restrita aos associados do site www.portalntc.org.br.
Para acessar esta área, clique no canal Técnico e Econômico. Em seguida, clique
“Downloads”.
O Departamento Técnico e Econômico da NTC&LOGÍSTICA (DECOPE) coloca-se à
disposição das empresas e entidades associadas para prestar qualquer informação
complementar pelo telefone (0xx11) 2632-1526/1536 ou pelo e-mail economia@ntc.org.br.
São Paulo, 31 de outubro de 2021.
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