COMUNICADO DE IMPRENSA
Barómetro ANTRAM sobre o transporte de mercadorias

77% DOS INQUIRIDOS NÃO RECOMENDA FUTURO
PROFISSIONAL LIGADO AO SETOR
Estudo, realizado a um universo de 15 mil utilizadores, foi desenvolvido em parceria com a
Transportes em Revista e a Galucho

Lisboa, 1 de agosto de 2017 - A ANTRAM – em parceria com a Transportes em Revista e a
Galucho – acaba de desenvolver um barómetro para o setor do transporte rodoviário de
mercadorias, que revela que 77 por cento dos inquiridos apresentam reservas em recomendar
um futuro profissional ligado ao setor. O Net Promoter Score (NPS) – que avalia a
recomendação da atividade na área de transporte rodoviário enquanto profissão – é, aliás, o
indicador que regista a pior performance no estudo, o que demonstra a necessidade de se
apostar numa promoção do setor do transporte rodoviário como opção de carreira de futuro.
Os resultados mostram, ainda, que quando questionadas sobre a evolução do setor, 51 por
cento das empresas possui uma visão negativa para os próximos três anos. Os dados revelam,
contudo, que existe uma clara divisão com pouco menos de metade da amostra (49 por cento)
a revelar uma visão positiva: um por cento tem uma perspetiva muito boa e 48 por cento uma
boa perspetiva. Saliente-se, ainda, que 58 por cento dos proprietários e gerentes de empresas
do setor encaram os próximos anos com uma visão negativa, enquanto os colaboradores (61
por cento) têm já uma postura positiva.
Esmagadora maioria das empresas não aumentará investimento
Relativamente ao plano de investimento para o próximo ano, a grande maioria das empresas
(63 por cento) irá manter o mesmo nível. 22 por cento irá reduzir os níveis de investimento e
apenas 14 por cento ampliar. Ainda sobre este ponto, os resultados demonstram que quando
se avalia o plano de investimento em função das habilitações literárias conclui-se que os
inquiridos com licenciatura ou mestrado são os que estão mais propensos a investir, sendo
que 19 por cento afirmam mesmo que irão aumentar os seus investimentos.
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De salientar que os colaboradores do setor apresentam maiores habilitações literárias do que
os proprietários e gerentes das empresas. Este maior nível de habilitações literárias poderá
estar relacionado com a maior sofisticação da área e com a necessidade de modernização
necessária para fazer face à concorrência. Apesar desta maior qualificação, a maioria dos
colaboradores considera que o retorno não se encontra ao nível do desejável, o que faz com
que exista uma avaliação negativa do setor enquanto futuro profissional promissor, como
revela o resultado do Net Promoter Score.
Analisando os resultados por regiões, é possível perceber que distritos como Lisboa e Porto
apresentam a dinâmica mais positiva do país, sendo provável que o turismo esteja a servir de
motor para as economias destes dois pontos. Refira-se que o barómetro – realizado a um
universo de 15 mil utilizadores – revela a perspetiva de investidores ativos do setor, de
proprietários e gerentes, de colaboradores de empresas que operam nesta área e, ainda, de
fabricantes, concessionários, funcionários públicos e professores. Relativamente à amostra, a
grande maioria é do género masculino (75 por cento dos inquiridos) e situa-se na faixa etária
dos 35-54 anos (66 por cento). No que às habilitações literárias diz respeito, saliente-se que a
maioria (55 por cento) não possui formação superior.

A ANTRAM é uma associação patronal constituída em junho de 1975. Com presença em Lisboa,
Porto, Coimbra, Évora e Faro, representa cerca de 2000 mil empresas nacionais de transporte
profissional de mercadorias. A associação tem como um dos objetivos prioritários o diálogo com o
poder político no sentido de encontrar as melhores soluções para os problemas do setor,
defendendo os interesses e direitos dos associados.
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