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O bom desempenho das exportações de produtos agrícolas e os investimentos no setor 
de transportes puxaram o crescimento da cadeia logística brasileira, que faturou US$ 
100 bilhões em 2004 ou 15% do Produto Interno Bruto (PIB). O índice — que supera o 
desempenho de setores tradicionais da economia nacional, como a cadeia automotiva, 
responsável por 4% do PIB — inclui todas as atividades relacionadas à logística, 
incluindo desde os serviços propriamente à comercialização de veículos pesados para 
composição das frotas. E a previsão do setor é atingir um crescimento de 12% este 
ano, chegando à cifra de US$ 112 bilhões.  
 
Ferrovias, rodovias, aeroportos e alta das exportações de commodities, como algodão, 
café e soja foram os principais responsáveis pela movimentação recorde do setor. 
De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Logística (Aslog) , Altamiro 
Borges, levando em consideração o faturamento de grandes companhias do setor e as 
que estão investindo, como concessionárias de rodovias e ferrovias, o setor que, 
durante anos não recebeu injeção de capital, nos próximos anos poderá se tornar o 
principal do País. Para se ter idéia, em termos comparativos, previsão de faturamento 
dos agronegócios em 2004 é de US$ 524,5 bilhões em 2004, contra US$ 508,3 bilhões 
de 2003. 
 
“São mais de 150 empresas especializadas em logística no País”, diz Borges. “O bom 
desempenho do agronegócio é um dos principais fatores nos negócios de logística”, 
completa. 
 
Para o economista Paulo Veiga, da Mercatto Gestão de Negócios , o mercado de 
exportação da soja é a mola propulsora do crescimento do setor nos próximos anos, já 
que o País é carente de malha ferroviária para escoar a produção, o que onera o 
transporte desse tipo de mercadoria. “É necessário criar uma cultura de transporte 
ferroviário no Brasil entre as empresas”, diz Veiga. Ele cita a construção da Ferrovia da 
Soja, que vai ligar os principais estados produtores de soja, entre eles Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Goiás, ao Porto de Paranaguá, no Paraná, para escoamento da 
produção nacional, que em 2004 bateu recordes de exportação. 
 
O investimento para concluir a obra pode chegar a US$ 1 bilhão, e a sua conclusão 
está prevista para 2007. 
 
O economista lembra, como exemplo de obsolescência do sistema logístico brasileiro, o 
episódio em que foi registrada uma fila de 40 quilômetros de caminhões carregados de 
grãos de soja, esperando para descarregar no Porto de Paranaguá.  
 
Um outro nicho da economia responsável pelo faturamento bilionário do setor de 
logística é o segmento de alimentação. De acordo com o economista Paulo Veiga, este 
setor é responsável por 30% dos índices de preços do País, e está intimamente ligado 
aos contratos das empre sas de logística. 
 
Para o economista Júlio Gomes Almeida, do Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi) , o aporte recorde de US$ 100 bilhões é explicado 
pelo fato de o setor ser responsável pelo movimento e transporte de produtos, o que 
agrega inúmeros setores diferentes da economia. 
 



Segundo Alex Agostini, da GRC Consultoria Econômica , o setor deverá apresentar 
mais de 5% de crescimento em 2004, já que o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) ainda não fechou os números relativos ao ano passado. “No primeiro 
semestre de 2004, o setor de serviços — em que transportes está inserido —, 
registrou 3,49% de crescimento, em relação ao mesmo período do ano anterior, e as 
projeções são otimistas para 2005”, afirma o economista. Para ele, os setores do 
comércio e indústria também são responsáveis pelos bons índices de crescimentos 
registrados em 2004. 
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