
setor de logística, depois 
de mais de duas décadas 
"adormecido", acordou 

nos últimos anos com grande 
disposição, exigindo bilhões em 
investimentos. A necessidade de 
capital de longo prazo para viabi
lizar os projetos vem fazendo da 
área uma "estrela em ascensão" 
da carteira de crédito de institui
ções como, por exemplo, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), a 
Caixa Econômica Federal (CEF) 
e o Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB). Como a oferta de finan
ciamentos no mercado privado é 
limitada, são principalmente os 
bancos públicos que vêm ajudan
do a suprir essas necessidades. 

O BNDES é, de longe, o princi
pal financiador de projetos de lo
gística no país. Estudo do gerente 
do departamento de transporte e 
logística do banco, Dalmo Mar
chetti, revela que estão previstos 
investimentos firmes nos setores 
rodoviário, ferroviário e portu
ário de R$ 107 bilhões de 2010 
a 2013, incluindo o projeto do 
trem-bala entre Rio e São Paulo. 
Deste montante, Marchetti calcu
la que o BNDES deverá apoiar cer
ca de 40%, o que dá algo em torno 
de R$42 bilhões. 

Em 2010, o desembolso direto 
do departamento de transporte 
e logística, que atende, além dos 
segmentos de portos, rodovias e 
ferrovias, também a projetos de 
terminais logísticos, como cen
tros de distribuição, foi de R$ 3,3 
bilhões. Para 2011, as liberações 
de recursos devem subir entre 10% 
e 20%. Nestes valores, tanto no ano 
passado quando em 2011, não 
estão consideradas as operações 
do Finame - outro instrumento 
do BNDES que financia bens de 
capital, máquinas e equipamen
tos como vagões, locomotivas, 
ônibus, caminhões, contêineres, 
aeronaves e embarcações. 

Só de desembolso do Finame, 
os valores chegaram, em 2010, a 
R$ 29,9 bilhões, 100% a mais do 
que no ano anterior. Para 2011, a 
perspectiva é de cerca de R$ 28,1 
bilhões. "A área de logística está 
bastante aquecida", destaca a 
chefe do departamento de trans
porte e logística do BNDES, Adely 
Branquinho, diante de uma car
teira de 92 projetos - incluindo 
os que estão em perspectiva, em 
análise, enquadrados, aprovados 
e contratados. Esses projetos, dos 
ramos ferroviário, portuário e de 
armazéns, navegação, rodoviário, 
entre outros, totalizam R$ 53,9 

bilhões em investimentos, dos 
quais cerca de R$ 30 bilhões po
derão ser financiados pelo banco. 

Em geral, os financiamentos 
do BNDES para o setor oferecem 
taxas baseadas na Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP), que está em 
6%, ou a TJ 462 (que é a TJLP mais 
um ponto percentual), acrescidas 
de spread básico de 0,9% e de um 
spread de risco, que varia de acor
do com a operação e a empresa 
que contrata o empréstimo. Para 
projetos rodoviários, o spread bá
sico sobe para 1,3%. Em projetos 
que visam superar gargalos ferro
viários logísticos, como a criação 
de contornos, passagens de nível 
ou que envolvam um componen
te social de retirada de moradores 
de áreas de risco, o spread básico 
é zero. A mesma vantagem é ofe
recida em projetos de novas ferro
vias no Norte e Nordeste. 

"Como fazemos muitas ope
rações na modalidade Project 
Finance, o risco é medido pelo 
projeto, nem tanto pela empre
sa", observa Adely. O banco apoia 
até 80% do valor do empreendi
mento, que tem obrigatoriamen
te de ter receitas que garantam a 
cobertura da dívida. Os prazos 
variam de acordo com as necessi
dades do negócio. 

"Isso depende muito da im
portância do projeto e da parti
cipação do banco para a sua via-
bilização", diz Adely, ressaltando 
que a sustentabilidade socioam-
biental, sempre presente nas ava
liações, ultimamente, tem pesado 
mais. O financiamento do banco 
ao setor de logística inclui não só 
a implantação de projetos - obras 
físicas e equipamentos -, como 
também melhorias e expansões 
em estruturas existentes, como 
rodovias, ferrovias e portos, e não 
há um orçamento específico, alo
cado para logística. "A demanda 
está lá e vamos atendendo." 

As taxas do Finame subiram 
por conta da prorrogação do 
Programa de Sustentação do In
vestimento (PSI) até o fim deste 
ano. Para ônibus e caminhões, 



por exemplo, foram para 10% ao 
ano; para a aquisição de bens de 
capital diversos, grandes empre
sas pagam 8,7%; e as de menor 
porte, 6,5% ao ano. Os prazos 
podem ser de oito a dez anos, 
dependendo do equipamento ou 
veículo adquirido. 

A percepção de Dalmo Mar
chetti é de que há um grande in
teresse em terminais logísticos, 
projetos de um porte menor, de 
valores financiados não tão eleva
dos. "Em quantidade de projetos, 
essa demanda está aumentando. 
São empresas grandes, mas não 
são conglomerados. Faturam cer
ca de R$ 100 milhões", observa. 

Alguns dos principais proje
tos de logística financiados pelo 
BNDES fazem parte do Programa 
de Aceleração do Crescimento 

(PAC), como a ferrovia Transnor-
destina, recuperação de rodovias 
federais e construção naval, esta 
última com recursos do Fundo da 
Marinha Mercante. Há outros que 
não são do PAC, como apoio a me
lhorias e expansão de concessões 
rodoviárias no Estado de São Pau
lo, de outras malhas ferroviárias e 
de terminais logísticos. 

Para este ano, a perspectiva 
de financiar o setor aeroportuá
rio é grande. "Em 2011, deve ser 
resolvida a questão regulatória e 
o marco do setor", afirma Adely. 
"Não vão faltar recursos para a lo
gística. O desembolso do BNDES 
tem crescido vertiginosamente, e 
temos dado conta. Mas queremos 
que o setor privado participe cada 
vez mais desses financiamentos." 

Outra instituição com pers

pectivas elevadas de financia
mento no setor de logística é o 
BNB, que oferece apoio financei
ro com recursos do Fundo Cons
titucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE) e também do BN
DES. Quando a fonte de recursos 
é o FNE, o prazo máximo é de 12 
anos, com até quatro de carência 
incluídos no total, e os juros são 
de 9,5% ao ano para média em
presa e de 10% para grandes. Há 
um bônus de adimplência de 25% 
para projetos no semiárido e de 
15% fora desta região. 

Com recursos do BNDES, os 
prazos variam de oito a dez anos, 
com três meses a dois anos de ca
rência inclusos no prazo total e os 
juros variam de 5,5% a 8% ao ano 
para empresas de porte médio e 
de 10% para as grandes. Valem 
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os mesmos bônus de adimplên-
cia aplicados aos empréstimos 
do FNE. No BNB, há atualmente 
cerca de R$ 3,1 bilhões contrata
dos para o segmento de logística, 
com uma maior concentração 
em ferrovias. 

De acordo José Sydrião de 
Alencar Júnior, diretor de gestão 
de desenvolvimento do Banco do 
Nordeste do Brasil, os projetos em 
análise no banco somam cerca 
de R$ 14 bilhões. O setor público, 
reconhece ele, tem um peso forte, 
mas há interesse crescente de em
presas privadas. "Percebemos esse 
interesse no ramo portuário", co
menta, citando portos secos, esta
ções de transbordo e centrais de 
distribuição ao longo da ferrovia 
Transnordestina. 

Segundo ele, há estimativas de 
cerca de 30 instalações do gênero, 
estimuladas pelo potencial da 

nova via férrea. Cada uma dessas 
instalações está avaliada entre 
R$ 50 milhões e R$ 60 milhões. 
Só aí há uma perspectiva de 
R$ 1,8 bilhão em investimentos, 
que Alencar Júnior imagina ser 
bancando em parte por Parcerias 
Público-Privadas (PPPs). Há no 
banco, segundo ele, prospecções 
de projetos de PPPs avaliados em 
cerca de R$ 4,5 bilhões, alguns já 
fechados. "Temos potencial para 
muito mais. Passamos 20,30 anos 
sem investir em logística. Agora, 
estamos retomando estes investi
mentos em um ambiente favorá
vel", ressalta. 

Além da logística pesada, para 
escoamento ágil da produção e 
aumento da competitividade, a 
mobilidade urbana está na or
dem do dia. A Caixa Econômica 
Federal tem se voltado para finan
ciamentos de projetos com este 

objetivo: melhorar a logística de 
deslocamento de pessoas nas ci
dades. No âmbito do Programa 
Pró-Transporte, do Ministério das 
Cidades, a Caixa, com recursos 
do FGTS, financia a implantação 
de sistemas de infraestrutura do 
transporte coletivo urbano. 

Estão contemplados no pro
grama não só as obras civis de vias 
como equipamentos, sinalização 
e veículos de sistemas de trans
porte sobre trilhos, rodoviário 
e hidroviário. Também figuram 
nesta lista terminais, bicicletá-
rios, ciclovias, ciclofaixas, gara
gens junto aos locais de integra
ção dos vários modais, além de 
pontos de conexão de linhas de 
transporte público coletivo urba
no e abrigos nos pontos de parada 
para passageiros. 

Ainda podem ser financiados 
estudos e projetos de concepção 
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para o empreendimento e tecno
logias que aperfeiçoem a integra
ção, controle e modernização do 
sistema de transporte público co
letivo urbano, como bilhetagem 
eletrônica e central de controle 
operacional e ações voltadas à 
qualificação e pavimentação de 
vias, inclusão social e acessibili
dade, entre outros. 

A Caixa vai financiar projetos 
de mobilidade urbana em onze 
das doze cidades-sede da Copa 
de 2014 - a única exceção é o Rio 
dejaneiro, que está contemplado 
pelo BNDES. Os projetos na Caixa 
somam 54 operações de crédito, 
cujos investimentos chegam a 
R$ 10,1 bilhões. Deste montan
te, R$ 6,57 bilhões serão finan
ciados e R$ 3,55 bilhões virão 
de contrapartida de Estados e 
municípios. Do total, 37 ope
rações foram contratadas, com 
empréstimos no valor de R$ 4,17 
bilhões. Boa parte é para a insta

lação de BRTs, corredores exclu
sivos de ônibus. As demais estão 
em fase de contratação. 

De acordo com o superin
tendente de saneamento e in-
fraestrutura da Caixa, Rogério 
Tavares, a grande maioria dos 
contratantes dos empréstimos é 
da esfera pública. "A maior par
te dos sistemas de transporte de 
passageiros é do setor público", 
observa. "Financiamos grandes 
sistemas, como a implantação de 
grandes corredores para ônibus 
articulados, em sintonia com 
o PAC." Por enquanto, acredita 
ele, o país tem boas fontes, como 
FGTS, para financiar suas neces
sidades logísticas, mas a longo 
prazo poderá precisar de outras 
alternativas de capital, como 
recursos externos e privados, in
cluindo o mercado de capitais. 
"O mercado privado de crédito 
ainda é muito focado em opera
ções de curto prazo", comenta. 

Em geral, as condições dos 
empréstimos da Caixa para pro
jetos de mobilidade urbana no 
Pró-Transporte para o setor pú
blico - os principais tomadores 
-incluemjuros de 5,5% a 6%, mais 
taxa de administração de até 2% e 
taxa de risco de até 1%. A carência 
é o prazo de execução das obras, 
limitado a 48 meses, e o prazo 
para amortização é de até três 
anos. Os reajustes são pela TR. 

A Caixa ainda participa de 
ações do PAC para pavimentação 
e qualificação de vias urbanas, 
financiando R$ 2,4 bilhões em 
390 operações. Também dentro 
do PAC, há outros R$ 18 bilhões 
para bancar obras de infraes-
trutura de transportes públicos 
- como trens e metrô - nas 24 
maiores cidades brasileiras. Os 
projetos estão em análise no 
Ministério das Cidades e os se
lecionados serão divulgados na 
primeira quinzena de junho. 

Text Box
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 34-38, abr. 2011.




