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Objetivo do relatório de análise

Importante!

“O objetivo da análise é compreender o comportamento do setor de 
transportes e logística considerando os impactos do Covid-19.”

Ponto principal da nossa análise!

“O setor de transporte e logística está sofrendo os impactos da crise, por ser 
transversal, é necessário que outros setores se reestabeleçam para que as 
empresas se recuperem. A safra recorde, que precisou ser armazenada e 
transportada, garantiu que a queda não fosse maior.”
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Situação dos segmentos da cadeia dos transportes

Matriz que mede os impactos nas vendas e na liquidez (anual)
_______

________________
Elaboração da TCP Partners. Nota: liquidez é a disponibilidade imediata de caixa para manter a operação e cumprir com as obrigações.

Impacto na liquidez dos setores
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Queda histórica do PIB do Setor de Transportes

______________________________
Fonte: IBGE. Elaboração da TCP Partners.
(1) Inclui transportes terrestres, aéreos e marítimos. 
p=projeção da TCP Partners.

PIB do Setor Transportes1

(%, variação anual)
Análise:

O PIB do setor de transportes 
terá queda de 7% em 2020. Os 

principais fatores analisados pela 
TCP Partners são a redução 

acentuada das operações 
aeroviárias e redução de 

transporte de cargas para a 
indústria e comércio, cujas 

atividades foram diminuídas 
desde março de 2020. A queda só 

não foi maior devido a safra 
agrícola recorde que teve que ser 

transportada e armazenada.  
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Fechamento de empresas de transportes 

______________________________
Fonte: IBGE, CNT. Elaboração da TCP Partners.
(1) Modais rodoviário, ferroviário e hidroviário.
(2) Interestaduais e Interurbanos, Fretamento e Urbano
p=projeção da TCP Partners.

Número de empresas de 
Transportes de Cargas1

(Em unidades)

Número de empresas de 
transportes de Passageiros2

(Em unidades)
Fechamento de 

19,2 mil 
empresas, 

principalmente 
PMEs

Fechamento 
de 4,1 mil 
empresas

-12,2%
-13,9%
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Empresas que pediram recuperação judicial

______________________________
Fonte: Mídias.  Elaboração da TCP Partners.
p=projeção da TCP Partners.
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