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Agrupamos nesse setor as companhias que, de uma maneira geral, fornecem
serviços à cadeia logística e, apesar de cada empresa possuir drivers diferentes de
crescimento, avaliamos que o principal impulso às suas operações virá da maior
atividade econômica esperada para 2018.
O Brasil ainda encontra-se distante da fronteira de competitividade logística
internacional, com os indicadores de qualidade das rodovias, ferrovias e portos
entre os piores do mundo. Nos últimos vinte anos, o país investiu, em média,
pouco mais de 2% do PIB no setor de transportes e, recentemente, estamos nos
aproximamos de 1,5%, enquanto que a necessidade mínima para compensar a
depreciação do capital ﬁxo (estradas, linhas férreas, terminais, entre outros)
estaria em torno de 3% do PIB. Demonstramos a seguir a participação de cada
modal logístico de forma a evidenciar o desequilíbrio da matriz nacional de
transportes de cargas quando se comparada a de outros países com dimensões
territoriais semelhantes.
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Fonte: Ministério dos Transportes.

Diante desta matriz predominantemente rodoviária, os fornecedores de
serviços logísticos integrados (transporte, armazenagem, estocagem e gestão da
informação) atendem seus clientes de maneira individualizada com intuito de
reduzir seus custos, pois permitem ao contratante diminuir investimentos em
ativos e manter o foco no seu negócio. Com isso, a principal característica é a
pulverização dos players. O grupo JSL se destaca neste contexto por atuar em
diversos setores da economia e, desta forma, deter maior parcela de mercado. Já
as operações da Tegma são para atender a indústria automotiva que possui um

menor número de operadores logísticos. Considerando que o Brasil retomará o
ritmo de crescimento econômico, algo que atinge diretamente o setor de
transporte de cargas, em 2018 devemos ter uma elevação no volume de
commodities e produtos transportados, tanto para o mercado interno quanto
para as exportações, o que acaba impactando positivamente na demanda por
serviços logísticos das transportadoras rodoviárias de carga.
Única representante do modal ferroviário com ações negociadas em bolsa, a
Rumo detém quatro concessões ferroviárias que englobam aproximadamente
12 mil quilômetros de linhas dispersas pelas regiões sul, sudeste e centro-oeste
do Brasil. Basicamente, suas ferrovias transportam commodities agrícolas
e produtos industriais até os portos de Santos-SP, Paranaguá-PR, São Francisco
do Sul-SC e Rio Grande-RS. As perspectivas operacionais também são boas para
a Rumo, mas a grande questão que os investidores acompanharam ao longo
de 2017 e que ﬁcou para 2018 se dá em âmbito regulatório, com a negociação
da prorrogação do prazo das concessões mediante a investimentos na
malha concedida.
Em relação ao setor de locação veicular, 2017 mostrou boa recuperação na
demanda e acirrada competição entre os players. Não obstante, as perspectivas
para 2018 se conjugam promissoras, seja pela conjuntura macroeconômica
que se desenha, quanto do ponto de vista microeconômico que se vislumbra.
Em termos macro, apesar das incertezas que perduram sobre o ambiente, as
projeções para a atividade econômica doméstica dão conta de uma maior
dinâmica na atividade no próximo ano. Se as previsões estiverem corretas, o
impulso para esse setor tende a ser forte, pois, historicamente, o faturamento
deste mercado tem crescido duas ou até três vezes mais que o PIB nacional. No
aspecto micro, as principais companhias do setor aliviaram a “guerra de preços”
vista nos últimos anos e têm rentabilizado cada vez mais suas operações, assim
como buscado melhorar sua estrutura de capital. Na ilustração abaixo
trazemos os segmentos de atuação das companhias listadas em bolsa, bem
com sua representatividade no faturamento consolidado.
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Fonte: Empresas. Siglas: RAC – rent a car; TF – Terceirização de Frotas.

No rent a car (RAC), espera-se que para 2018 a evolução do setor seja ainda mais
pujante, com as empresas praticando preços mais racionais e elevando a taxa de
utilização da frota. Enquanto que para o mercado de terceirização de frotas (TF) a
tendência segue na mesma toada dos últimos anos, com o crescimento das
operações atuais e a entrada em novos setores de atuação e clientes conforme a
recuperação econômica ganhe tração. Por ﬁm, a venda de seminovos deverá
continuar aquecida, isso porque o spread entre os preços de carros novos e
usados vem aumentando constantemente desde 2008, tornando mais atrativa a
compra de veículos usados e levando ao efeito de substituição bastante
prolongado dos consumidores.
No decorrer do ano passado, recomendamos o posicionamento dos
investidores em alguns papéis do setor tendo em vista os sinais cada vez mais
nítidos da recuperação da atividade econômica, dos efeitos benéﬁcos da redução
nos juros básicos, além dos aspectos microeconômicos que fundamentaram
nossas indicações. Para 2018, seguimos avaliando de maneira positiva os ativos
do setor, no entanto, ressaltamos que boa parte da melhora no panorama de
médio prazo já está preciﬁcada e, consequentemente, nossa predileção ﬁca com
as ações que apresentam desconto em relação aos seus pares em bolsa.

