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Trilhando o Futuro
Raio-X
A principal fonte de receita da Rumo é o transporte de mercadorias por meio do modal
ferroviário. Hoje a empresa atua via dois sistemas, Norte e Sul, sendo o primeiro o mais relevante.
Até o 3T17 representou 70% do volume transportado e é composto pela Malha Paulista e Malha
Norte. Desde 2016, a Rumo tem passado por um processo transformacional, por meio de um
plano pesado de investimentos que tem o intuito de aumentar eficiência da operação e
consolidar a atuação da empresa no ramo, vislumbrando geração de caixa livre saudável no
futuro. A partir de uma base fraca em 2016, os volumes crescem 11% nos 9M17 (vs. 9M16), a
receita líquida 9% e o EBITDA 21%. O ganho de eficiência em 2017 se deve em parte aos altos
investimentos (~R$ 2,3 bi desde 2016) e também à alavancagem operacional. Olhando para a
frente, a empresa ainda possui um pipeline de ~R$ 4,8 bi em investimentos nos próximos 3 anos,
voltados principalmente para trilhos e material permanente. Até o 3T17 a empresa possuia
alavancagem de 4,0x Dívida Líquida/EBITDA, mas se considerarmos o aumento de capital
realizado no último mês, a alavancagem cairia para ~2,9x. E para a sustentação do plano pesado
de Capex, a empresa aguarda a aprovação de um empréstimo de até R$ 3,5 bi do BNDES.
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Tendências macro positivas
Grãos historicamente representam a maior parte do volume transportado, sendo que até o 3T17
mais de 70% foi concentrado em Soja e Milho. Não só o crescimento da economia vai impulsionar
a receita nos próximos anos, mas a produção em níveis saudáveis desses grãos. Para 2018, dados
da Conab trazem expectativa de produção de Soja no Brasil 13% maior que a safra de dois anos
atrás (safra de 15/16), e produção de Milho 40% superior. Se considerarmos as expectativas de
produção da Agroconsult somente no Mato Grosso, de onde escoa o maior volume da Rumo, o
crescimento em relação a 2016 é ainda maior. Vale relembrar que tivemos safra recorde em 2017,
e a comparação das safras de 2018 com as desse ano resultaria em leve queda. Em conjunto com
volumes robustos, importante ressaltar que a empresa vem expandindo a participação no Porto
de Santos, com ganho de 4 p.p. desde o 1T17 e atingindo 52% no 3T17.

Evolução EV/EBITDA Est - RAIL3

Empréstimo do BNDES e renovação antecipada
Além de expectativas construtivas para o cenário macroeconômico, há outros dois tópicos que
deverão destravar valor uma vez que ocorrerem. O primeiro tópico é a aprovação de um
empréstimo de até R$ 3,5 bi do BNDES, que será crucial para sustentar o plano de investimento
nos próximos anos. O segundo tópico é a renovação antecipada da Malha que liga a carga ao
Porto de Santos. É uma malha importante para a Rumo, e vence em 2028.

Cenários de Preço | 2018

Endividamento e execução pesam, mas os catalisadores mais que compensam
Não se pode ignorar a estrutura de capital relativamente pesada da companhia e tampouco o
risco de execução embutido nesses quase R$ 5 bi de Capex. Mesmo assim, além de expectativas
construtivas para a economia e para as safras em 2018, já temos visto evolução significativa nos
indicadores de eficiência. Dado o grau de alavancagem operacional (diluição de custos fixos, que
historicamente representam ~65% do total), esperamos ver continuidade nessa tendência. Além
disso, o modal ferroviário ainda é o preferido para o transporte de mercadorias, e o cenário
competitivo no médio prazo favorece a empresa. O aumento da capacidade e o ganho gradual de
eficiência deverão sustentar a geração de caixa livre no futuro. Importante relembrar que a
empresa conta, no geral, com contratos mais longos e com cláusulas defensivas, de forma a
garantir receita mesmo com o descumprimento do volume acordado. Essa estratégia foi
intensificada em 2016 com a quebra das safras e foi crucial para reduzir a volatilidade das
receitas.
Valuation
Hoje os papéis negociam a EV/EBITDA de 9,2x para 2018, o que embute crescimento de ~18% no
EBITDA em 2018 em relação a 2017. Também embute geração de lucro em 2018 e geração de
caixa livre a partir de 2019 (FCF yield de 2,2% aproximadamente).
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1. Clima e Safras. Conforme já mencionado, cerca
de 70% do volume transportado pela Rumo consiste
em grãos. Um clima mais favorável que o esperado
pode resultar em safras mais fortes, e
consequentemente impulsionar a receita da
empresa.
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CENÁRIO BASE
R$ 14,50 (+12%)
Nesse cenário, consideramos que a empresa se mantém próxima do guidance desse e do próximo
ano, e que a produção de grãos se dê em linha com as expectativas. Esse cenário não contempla
mudanças no cenário de percepção de risco.

CENÁRIO ÓTIMO
R$ 16,00 (+24%)
Esse cenário se concretizaria com safras acima do esperado (permitindo alavancagem operacional
maior e antecipando a geração de caixa livre), mudança material em fatores estruturais (como
crescimento potencial de longo prazo, taxa de juros estruturalmente menores) e no risco-país.

2. Renovação antecipada da concessão. A
concessão da Malha Paulista, responsável hoje por
conectar a carga do Mato Grosso ao Porto de
Santos, vence em 2028. A renovação antecipada
dessa malha está em discussão com o Governo, e há
chances de que aconteça, embora sem um timing
previsto. A renovação será importante, dado que o
Porto de Santos se trata de um escoamento de
volume importante. Vale mencionar que caso a
renovação não aconteça, o contrato inicial prevê
que a Rumo tenha desconto na utilização dessa
malha.
3. Empréstimo do BNDES. Também sem timing
definido, o empréstimo de até R$ 3,5 bi será de
grande importância para que a empresa prossiga
com o plano de investimentos, e consiste em um
catalisador importante.

CENÁRIO STRESS
RISCOS

R$ 9,00 (-30%)
Esse cenário contemplaria volumes mais fracos que o esperado, o que poderia resultar em
resultados mais fracos, pressão no endividamento e comprometer as expectativas de geração de
caixa livre.

Tabela 1. Consenso Bloomberg
R$ Milhões
Receita Líquida
Crescimento A/A
EBITDA
Crescimento A/A
Margem EBITDA
Lucro Líquido
Crescimento A/A
Margem Líquida

2015
4.802
1.913
39,8%
-393
-8,2%

2016
5.015
4%
2.029
6%
40,5%
-733
87%
-14,6%

2017E
5.888
17%
2.735
35%
46,4%
-149
-80%
-2,5%

2018E
6.646
13%
3.204
17%
48,2%
473
-417%
7,1%

Fontes: Bloomberg, Empresa e XP Investimentos

Tabela 2. Outras Informações
R$ Milhões (Exceto %)
Dívida (Caixa) Líquido
Ações em Circulação
Market Capitalization
Performance da Ação
Últ. Semana
Últ. Mês
Acumulada Ano
Últimos 12 Meses
Fontes: Bloomberg e XP Investimentos
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1. Quebra nas safras. Da mesma forma que pode
ser um catalisador positivo, um clima que não
favoreça a produção de grãos pode, em um cenário
extremo, resultar em quebra nas safras, como vimos
em 2016.
2. Alavancagem. O endividamento alto da empresa
se torna um ponto de atenção relevante
considerando que ainda há mais de R$ 4,5 bi de
Capex a ser executado nos próximos anos. É
importante que a Rumo continue apresentando
ganhos operacionais e que consiga entrar em
trajetória de geração de caixa em um futuro
próximo (~2 anos).
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