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Comércio exterior
e urgência na solução
de gargalos criam
oportunidades
em portos,
ferrovias e até
no tradicional
setor rodoviário
Por Adriana Cotias

Os irritantes engarrafamentos das gran-
des cidades também podem ser vistos
como termômetro de uma economia em
efervescência. Mas o que poucos pensam,
parados dentro dos carros por horas a
fio, é que em parte esse transtorno é cau-
sado pelo forte crescimento da logística
brasileira, ainda muito concentrada no
transporte rodoviário. Embora menos
visível para o morador das metrópoles,
outros segmentos, como o ferroviário e
portuário, estão crescendo a taxas explo-
sivas, muito superiores à expansão do
Produto Interno Bruto (PIB). O setor, se-

gundo analistas, traz hoje um oceano de
oportunidades para os investidores. Mas
só para os que realmente estão olhando
alémdopôr-do-sol.

Com o aumento dos negócios do Bra-
sil com o exterior e a busca por meios
mais eficientes para escoar a produção,
a logística ganhou força e, de 2006 para
cá, desembarcaram na Bovespa nomes
como Santos Brasil, Tegma, Log-In, Wil-
son Sons, além da Triunfo Participações,
com seu braço de administração portuá-
ria. As novatas não chegam a ter o mes-
mo porte nem a atrair o mesmo giro->>
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da pioneira América Latina Logística
(ALL), listada desde 2004, mas são casos
de crescimento, apontam analistas. Os
riscos estão, entretanto, na vulnerabili-
dade do cenário externo e na conjuntura
de inflação em alta e aumento de juros.

Na bolsa, os papéis têm apresentado
desempenho histórico abaixo do Ibo-
vespa, com exceção das units (cesta de
ações) da ALL, que, desde que chegaram
ao pregão até 25 de julho, acumulavam
valorização de 180% - ante 114,2% do
índice no mesmo período. Sob esse mes-
mo critério, o maior tombo era das ações
ordinárias da Triunfo, que estrearam há
um ano e acumulam perda de 46% .en-
quanto a bolsa avançou 3,8%.

Os papéis que vieram mais tarde ao
pregão, arrematados na maior parte
por estrangeiros, foram atropelados
pela crise das hipotecas americanas de
alto risco e pelo estrangulamento do
crédito internacional. Quando o capi-
tal externo partiu em debandada, fi-
caram para trás os prejuízos em ativos
que ainda apresentam baixa liquidez.
"É um segmento promissor, mas muito
do que promete deve ser observado só
no longo prazo", diz o analista da Fa-
tor Corretora Vicente Falanga Neto. "O
aumento nos preços dos alimentos no

mercado internacional, sob a expec-
tativa de uma safra agrícola recorde,
representa um incentivo para a cadeia
logística: o transporte, a armazenagem
e toda a movimentação nos portos."

Na opinião de Maria Tereza Azevedo, da
Link Investimentos, o fluxo de comércio
exterior deve seguir crescendo a taxas
anuais superiores a 12% nos próximos
cinco anos. Com base em dados divulga-
dos pelo governo, a especialista estima
que as exportações, somadas as importa-
ções, saltem de US$ 281 bilhões, em 2007,
para a casa de US$461 bilhões, em 2012.

PARA REDUZIR O
PESO DA LOGÍSTICA
NOS CUSTOS, QUE
CONSOME ENTRE
5% E 25% DA RECEITA
LÍQUIDA, UMA
TENDÊNCIA É
A TERCEIRIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS

Como as vendas externas são basica-
mente compostas por commodities,
produtos de baixo valor agregado, as
empresas locais têm se esforçado para
reduzir o peso dos custos de logísti-
ca - que representam de 5% a 25% do
faturamento líquido. Nesse cenário, a
previsão é de que, progressivamente, os
transportes ferroviário e marítimo, jun-
to com a movimentação de contêineres,
ganhem participações no mercado. A
terceirização da cadeia logística tam-
bém é uma tendência.

"O transporte rodoviário passa por um
momento crítico, com aumento dos cus-
tos de pedágio, de combustíveis e de ma-
nutenção, por conta da deterioração das
estradas", diz Maria Tereza. "Os demais
modais, como são competitivos, conse-
guem apresentar taxas de crescimento
maiores do que o mercado e tendem
a contribuir para rebalancear a matriz
de transporte no país." As ferrovias res-
pondem apenas por 25% do transporte
de cargas no Brasil, enquanto o sistema
rodoviário abocanha uma fatia de 58%.
Excluindo o minério de ferro, cativo do
meio ferroviário, a participação do seg-
mento cai para 10%, segundo dados de
2007 da CIA Factbook, do Ministério dos
Transportes e da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT).

"Em países como Estados Unidos e
Canadá, as ferrovias representam mais
de 45% da carga transportada, o que
significa que há um espaço grande para
avançar", diz o superintendente de con-
troladoria da ALL, Rodrigo Campos. Ele
vislumbra incrementos de 12% a 14% ao
ano no volume de cargas transportadas
pela empresa nos próximos cinco, dez
anos, tanto no segmento agrícola - atu-
al carro-chefe - quanto no industrial. "O
Brasil está extremamente bem posicio-
nado como provedor de alimentos para
o resto do mundo, pode ser destaque
em energia renovável e, com o grau de
investimento, há boas perspectivas tam-
bém para a produção industrial."

Após a incorporação da Brasil Ferro-
vias, a ALL não precisará fazer aquisições
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de novas malhas e tem condições de am-
pliar em até três vezes os volumes trans-
portados com o sistema jã existente, diz
Campos. Os investimentos, orçados em
RS 700 milhões anuais para os próximos
cinco anos, serão direcionados a melho-
rias na infra-estrutura da via permanen-
te e na compra de locomotivas e vagões.

"Há uma demanda reprimida, mas
o problema é que a malha ferroviária
brasileira é dominada apenas por três
empresas - a ALL, a Vale e a CSN {que
compartilha o controle da MRS Logísti-
ca com a Vale e a Usiminas) - e, às vezes,
não há oferta de capacidade em alguns
trechos, principalmente naqueles não
controlados pela ALL", diz a analista Va-
nessa Ferraz, da HSBC Corretora.

Hoje, a logística não enfrenta proble-
mas para financiar seu crescimento, jã
que conta com recursos do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) ou do fundo da Marinha
Mercante, no caso da navegação costeira,
acrescenta Vanessa. Com os lançamen-
tos de ações, as companhias também
ganharam um reforço de caixa.

Apesar das boas perspectivas do negó-
cio e financiamento, nem todos os gru-
pos estavam preparados para enfrentar
as demandas de analistas e investido-
res. A Log-ln, por exemplo, estreou sob
a chancela da então controladora Vale,
com larga tradição no relacionamento
com o mercado, e mesmo assim decep-
cionou. "Era uma empresa que não tinha
um histórico financeiro razoável, e os re-
sultados não corresponderam aos 'gui-
dances' (direcionamentos) dados", ob-
serva Maria Tereza. da Link. "Ela previu
crescer muito na navegação costeira no
Mercosul e apresentou números total-
mente diferentes." Os papéis sofreram
por causa disso, acrescenta.

Apesar da crítica, a analista tem reco-
mendação de compra para as ações. A
força dos fundamentos, argumenta, resi-
de no fato de a Log-ln ser a única do setor
a atuar em toda a cadeia de transporte,
além de contar com uma carteira conso-
lidada de clientes e ter forte potencial->•
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de crescimento na navegação costeira,
que tem baixa participação de mercado.
E, num momento em que o uso de con-
têíneres se mostra como tendência, o
Terminal de Vila Velha (TW), a linha de
negócio mais rentável, é visto como uma
das principais frentes de expansão.

O recuo das ações na bolsa em 2008
(-15,2% até 25 de julho) não reflete a
performance da empresa, que executou
tudo o que pretendia neste um ano e
pouco de listagem no pregão, afirma o
diretor-presidente da Log-In, Mauro Oli-
veira Dias. Conforme enumera, a compa-
nhia conseguiu garantir espaço nos es-
taleiros, iniciou o projeto de construção
de navios, a fim de ampliar a frota, e efe-
tivamente vem adicionando capacidade
instalada. Só para 2008, os investimen-
tos somam R$ 368 milhões e chegarão
a R$ 1,5 bilhão num intervalo de cinco
anos. Dois navios entraram em operação
no último trimestre, o que representará
um aumento de 75% na oferta de trans-
porte de cabotagem no segundo semes-
tre. Além disso, cinco navios porta-con-
têineres, com 2.700 pés cada um, estão
sendo construídos, enquanto o TVV terá
sua capacidade dobrada até 2010.

Os investimentos da Log-ln têm sido
acompanhados por novos clientes. Em

maio, a companhia venceu, por exem-
plo, a concorrência para transportar 6
milhões de toneladas de bauxita por
ano para a Alunorte, no trecho entre os
portos de Trombetas e de Vila do Con-
de, no Pará, a partir de 2010. O contrato,
que supera US$ l bilhão, é válido por 20
anos, renovável por mais cinco, e prevê
aportes de US$ 165 milhões.

Também estão nos segmentos de logís-
tica portuária e marítima Wilson Sons e
Santos Brasil, que atuam num segmento
fundamental para o desenvolvimento
do país e, portanto, são opções atraen-
tes na bolsa, diz Falanga Neto, da Fator,
A primeira é uma empresa integrada, lí-
der no segmento de rebocadores (pres-
ta assistência no estacionamento de
navios nos portos) da América do Sul, e
que tem na Petrobras um de seus princi-
pais clientes na atividade "offshore", de
apoio marítimo à exploração e produ-
ção de petróleo e gás.

"A onda de prospecção no pré-sal deve
colocar o Brasil entre os dez maiores
produtores mundiais de petróleo nos
próximos cinco, dez anos, e a deman-
da por novas embarcações pode che-
gar a 150, em investimentos de US$ 5,5
bilhões", diz o diretor financeiro e de
relações com investidores da Wilson

TRANSPORTE
RODOVIÁRIO É O MEIO
MAIS EFICIENTE PARA
DISTÂNCIAS ABAIXO
DE 500 QUILÔMETROS
E AINDA DEVE ATRAIR
INVESTIMENTOS NOS
PRÓXIMOS ANOS

Sons, Felipe Gutterres. Confiante no con-
tínuo aumento da corrente de comércio
e na economia local, a companhia vem
destinando recursos ao incremento da
capacidade. Só neste ano serão US$ 100
milhões, em todas as unidades. Entre os
projetos estão a ampliação do terminal
de apoio "offshore" em Niterói, com um
novo berço de atracação e de armazena-
gem de tubos. Além disso, o terminal de
contêineres do Rio Grande do Sul terá
uma elevação de 60% na capacidade, no
segundo semestre, enquanto o de Salva-
dor contará com um acréscimo de 15%
até o fim do ano.

Comparando-se os múltiplos de mer-
cado (relação entre o preço de suas
ações e o lucro gerado pela empresa, por
exemplo) da Wilson Sons com seus pares
globais, a empresa vem sendo negociada
com desconto no pregão. É um caso in-
teressante de crescimento pela diversi-
ficação de negócios, mas os papéis têm
baixa liquidez, diz Maria Tereza, da Link.
A especialista tem classificação neutra
para os BDRs (recibos de ações) da em-
presa, por considerar que o setor oferece
alternativas mais atraentes.

Para o minoritário que ficou com um
pé atrás com BDRs em geral após o caso
Agrenco - acusada de fraudes contábeis
e sonegação de impostos -, Guterres, da
Wilson Sons, lembra que a companhia
tem sede em Bermudas há quase 20
anos, Não foi, portanto, criada apenas
para abertura de capital. Ele diz também
que o controlador, a Ocean Wilson Hol-
ding, tem papéis listados há mais de um
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século na Bolsa de Londres. "A governan-
ça corporativa sempre esteve no DNA da
empresa." Apesar de não poder aderir ao
Novo Mercado da Bovespa, justamente
por ser listada como BDRs, ele acrescen-
ta que o estatuto da emprega traz as mes-
mas regras do segmento, como o "tag
along", a extensão do prêmio de contro-
le no caso de venda da companhia.

Nos portos, o volume de cargas tem
crescido, mas o segmento depende de
investimentos públicos em dragagem
para que a infra-estrutura se torne ade-
quada para receber navios maiores, diz
Vanessa, da HSBC Em termos de expan-
são, a Santos Brasil, líder na movimen-
tação de contèineres no país e que atua
no maior porto brasileiro, tem uma po-
sição privilegiada, acrescenta Falanga
Neto, da Fator.

O analista Edigimar Maximiliano, da
Bradesco Corretora, mantém recomen-
dação de compra para os papéis da em-
presa. Entre os pontos positivos da Santos
Brasil está a compra de seis novos portêi-
neres (tipo de guindaste que movimenta
os contèineres até os navios), em um in-
vestimento estimado em USS 50 milhões.
Tal equipamento deve contribuir para
melhorar a eficiência em 40% - de uma
média de 42 contèineres por hora para
algo próximo de 60.

Mesmo com boas perspectivas, o nome
da Santos Brasil foi citado recentemente
durante a operação Satiagraha, da Polí-
cia Federal (PF), que chegou a prender
Daniel Dantas, controlador da compa-
nhia junto com a família Klien. A em-
presa também é acusada em processo na
Justiça Federal paulista de receber uma
área do porto de Santos sem licitação. A
Santos Brasil nega envolvimento e está
se defendendo.

Na semana inicial da ação da PF, repre-
sentantes da Santos Brasil encontraram-
se com analistas da Bradesco Corretora.
Um dos controladores, Richard Klien, e o
presidente Wadyjasmin disseram que o
episódio não causará danos às operações
da empresa, já que nenhum dos envolvi-
dos na investigação fazia parte da gestão.
O analista Maximiliano acredita que não
há riscos judiciais relevantes, e por isso

mantém a recomendação de compra.
Fôlego mantido - Mesmo com os es-

forços para se melhorar o mix logístico,
o transporte rodoviário não perderá
apelo no país, já que é o modal mais
eficiente para as distâncias abaixo de
500 quilômetros e interliga o interior
ã costa brasileira. A avaliação é de Fa-
langa Neto, da Fator. Na bolsa, a única
alternativa são as ações da Tegma, em-
presa que se beneficia diretamente da
expansão da indústria automobilística,
por ter a sua atividade concentrada no
transporte de veículos zero quilômetro.
A companhia possui contratos de lon-
go prazo com as principais montadoras
do país (GM, Volkswagen, Ford, Fiat e
Toyota) e concentra uma participação
de mercado de 30%.

Segundo a analista Juliana Chu, da BES
Securities, o sistema rodoviário ainda
deve concentrar os investimentos nos
próximos anos. Pelas estimativas do go-
verno, o segmento deve receber R$ 74,2
bilhões até 2023, enquanto o ferroviário
vai atrair R$ 50,5 bilhões e o hldroviário,
RS 12,8 bilhões. No segmento automoti-
vo, argumenta, o transporte rodoviário
ainda é o mais eficiente, pois permite
entregar pequenas quantidades em lu-
gares diferentes.

Com os cerca de RS 250 milhões le-
vantados com o lançamento de ações na
bolsa, a Tegma pretende buscar atalhos
no crescimento por meio de aquisições,
conta o presidente e diretor de relações
com investidores, Gennaro Oddone. "Nos
últimos nove anos, compramos sete em-
presas. Nossa vocação é ser um 'player'
consolidador", diz. A empresa tem ne-
gócios em vista e deve fechar pelo menos
um até o fim do ano. O alvo são compa-
nhias de menor porte e que atuem em
segmentos complementares aos da Teg-
ma, que hoje também transporta cargas
químicas, combustíveis e peças para a in-
dústria automobilística. Por ora, mais de
80% das receitas estão concentradas no
setor automotivo, altamente dependente
do crédito para financiar as compras do
consumidor. Apesar disso, Oddone não
encara o recente ciclo de aperto monetá-
rio como um risco.

"O brasileiro não faz cálculo de taxa efe-
tiva, olha se a prestação cabe no bolso e,
se os juros sobem gradativamente, o im-
pacto visível acaba sendo pequeno." Ele
também não teme o aumento de custos
de pedágio e combustíveis, que encare-
cem toda a cadeia logística. "Os contratos
incluem as planilhas de custos, com cláu-
sulas claras para repassar preços."

Text Box
Transporte que gera riqueza. Valor Investe. São Paulo, agost. 2008. p . 28-33.




