
 

 

 

 

Análise 
Relatório especial  

Atualizado em 27.09.2021  

simpla.club  

 

 

 

Rumo  

RAIL3  

EDIÇÃO 30  
Setembro 2021  

produzido por SIMPLA CLUB  
análise por Gabriel Guimarães Bassotto  

 



 

2 

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes d o SIMPLA CLUB.  

 
 
 
 
 
 
 

Setor                                      
    

 

Governança                        
    

 

Segurança                          

    
 

Crescimento                               

     
 

Vantagens Competitivas   

    
 

Lucratividade                     

    
 

Rentabilidade                     

     
 

   Saúde Financeira               

     

 

Dividendos                         

     
 

Preço                                  

  AVALIAÇÕES  



 

3  

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes d o SIMPLA CLUB.  

 
 

 
 
 

 

• Turn around  bem sucedido  

• Boas perspectivas de crescimento  

• Concessões de longuíssimo prazo  

• Melhor produtividade nas operações  

 

 

 

 

 

• Empresa ainda bem endividada  

• Ciclo de juros em tendência de alta é prejudicial  

• Necessidade por grande alocação de capital  

• Dependência de boas safras  

 

 

 

   PONTOS NEGATIVOS  

 PONTOS POSITIVOS  
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A ALL –  América Latina Logística surgiu através de uma cisão 

parcial de outra empresa, no contexto de privatização do sistema 

de Ferrovias Brasileiras. O nome refletia sua atuação em logística 

e sua região de operação, que na época ia além da fronteira do 

Brasil .  

Abertura de capital na bolsa de valores.  

A ALL adquiriu o controle das concessões ferroviárias que operam 

na malha paulista, malha norte e malha oeste. Com isso, além dos 

estados da região Sul,  a empresa expandia sua atuação para SP, 

MT e MS, além de investir no Porto de Santos (SP).  

A Rumo (operadora logística de exportação de açúcar)  enviou 

proposta de combinação das atividades para a ALL. Após toda 

reestruturação societária, as ações RUMO3 foram canceladas, 

dando início as ações RAIL3, da nova empresa Rumo S.A.  

A empresa foi a vencedora do leilão de trecho da Ferrovia Norte 

Sul Tramo Central ,  que liberou operação entre municípios do 

estado do Tocantins até São Paulo.  

Em 2021 a Rumo iniciou a operação na malha central,  o que 

permitiu a empresa cobrir mais um importante estado para o 

agronegócio, Goiás.  

Assinatura de aditivo contratual com a União que garantiu o 

direito da Rumo em prorrogar o prazo de vigência do seu 

contrato de concessão para exploração da Rumo Malha Paulista 

até 2058. 

  COMO TUDO COMEÇOU  

 

  1997  

  2004  

  2006  

  2019+  

  2014+  
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A Rumo é a maior operadora ferroviária do Brasil em extensão 

de linhas férreas, atuando nos estados TO, GO, MT, MS, SP, PR, SC 

e RS. Além de logística ferroviária, a empresa também atua na 

movimentação portuária e armazenamento.  

A empresa divide sua atuação em três unidades operacion ais, 

que são descritas a seguir:  

• Operações Norte: responsável , principalmente, pelo 

transporte de commodities agrícolas (soja, farelo de soja e milho) 

e açúcar aos estados de Mato Grosso e São Paulo . A companhia 

também transporta produtos industriais como combustíveis, papel 

e celulose e opera no terminal exportador  no Porto de Santos. 

Devido a extensa malha percorrida, essa unidade apresenta 

grande relevância nos resultados da empresa. 

• Operações Sul:  semelhante a primeira, a atuação da 

companhia nessa unidade inclui,  além das anteriormente citadas, 

transporte de trigo, arroz, ferti lizantes, cimento e produtos 

siderúrgicos. A maior diferença é quanto aos destinos, já que aqui 

a malha ferroviária se estende aos estados da região Sul,  

principalmente.  

  ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

Subsetor  

Bens Industriais  Transporte    

 
Setor de Atuação  Segmento  

Transporte 
Ferroviário  
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• Operações de Contêineres: unidade pouco representativa 

para a companhia, que tem como objetivo atuar com o 

armazenamento de produtos.  Nos últimos anos o lucro da empresa 

nessa unidade foi próximo a nulo.  

Na Figura 1 é possível visualizar a relevância de cada uma das 

unidades em relação a receita l íquida . Por outro lado, quando 

olhamos pela óptica do lucro líquido, essa concentração fica ainda 

mais evidente, com as Operações Norte representando 98% do 

total e com concessões de longuíssimo prazo, em algumas 

chegando até 2058 e 2079. 

 
F igura 1  –  Composição da receita l íquida .  

Fonte:  RI  RUMO.  

A Rumo é responsável pelo transporte de 26% das 

exportações de grãos no país e opera com exclusividade no 

principal corredor de logística de commodities  do mundo. Para 

isso, explora 14 mil km de linhas ferroviárias, 1 ,5 mil locomotivas e 

35 mil vagões.  

Por isso, classificamos a operação como asset heavy ,  uma vez 

que a empresa precisa de mais ativos caso queira expandir sua 

atuação, ou seja, não é uma empresa escalável.  Dessa forma, para 

77%

19%

4%

Operação Norte

Operação Sul

Operação
Contêneires
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a empresa crescer são necessários muitos recursos, que podem vir 

tanto de suas operações como também via capital de terceiros.  

Em reflexo dessa classificação, a Rumo busca maximizar a 

utilização dos seus equipamentos, pois assim consegue diluir os 

custos fixos em mais transportes, ou em transportes com mais 

cargas. Essa é a melhor forma para atingir boa rentabilidade e 

lucratividade e, por causa disso, a empresa tem buscado estreitar 

relações com novos clientes, até mesmo de outras indústrias.  

A Figura 2 ilustra quais são as áreas de abrangência das 

operações. A Operação Central pertence a Operação Norte.  

   

Figura 2 –  divers i f icação geográf ica das operações .  
Fonte:  RI  RUMO.  

A Rumo opera três dos principais corredores de exportação 

de commodities  agrícolas no Brasil, que tem ligação com grandes 

portos do país e representam fortes vantagens competitivas para 

a companhia.  
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Além do mais, o aumento da demanda mundial por alimentos  

reflete no Brasil ,  que se posiciona como o principal fornecedor de 

commodities  e com grande disponibilidade de terras aráveis e 

tecnologia aplicada nas safras. Com isso, os  ativos da empresa 

estão posicionados em regiões altamente estratégicas e que 

podem aproveitar dessa oportunidade de consolidação.  

Também existe a perspectiva de expansão da quantidade de 

linhas férreas. Isso pois, durante as décadas de 1950 e 1990 o nível 

de investimentos em malhas ferroviárias foi muito baixo, só 

revertendo esse cenário a partir de privatizações promovidas pela 

União. Porém, os reflexos são ainda visíveis, visto que temos 

malhas velhas e com baixa densidade, conforme ilustra a Figura 3.  

 
Figura 3 –  Produtos transportados.  

Fonte:  RI  RUMO.  

 Além do mais, existem vantagens claras quanto ao transporte 

ferroviário, como por exemplo, menor índice de acidentes, mais 

econômico e menos poluidor. Um trem com 80 vagões consegue 

substituir 320 caminhões.  

Comentado [RG1]:  Acredito que essa não seja a 
legenda correta. 
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Quanto aos insumos transportados, na Figura 4 vemos a 

presença de produtos agrícolas representando mais de 80%. 

Desses, destacam-se o milho e a soja, que têm entre os maiores 

produtores os estados do MT e PR.  

 
Figura 4 –  Produtos transportados.  

Fonte:  RI  RUMO.  

Portanto, mesmo que a Rumo diretamente não tenha receitas 

no exterior, é importante notar que a empresa está exposta aos 

ciclos das commodities  e à valorização cambial , visto que boa 

parte do transporte da empresa é de grãos para exportação . 

 

 

 

 

A Rumo está inserida no segmento de Listagem Novo 

Mercado ,  o maior nível de exigência conforme às boas práticas de 

Governança Corporativa . A empresa é acusada de utilizar de 

  GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  
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“práticas anticompetitivas” para inibir outras empresas de 

concorrência.  

Além desse episódio, segundo veículos de comunicação, a 

Rumo está fazendo lobby  para que o projeto da Ferrogrão, que 

ligaria a produção de grãos do MT aos portos do Norte não avance . 

Isso porque a empresa tem sob concessão outra ferrovia que 

liga à Região Norte, faltando apenas uma complementação  em 

termos de extensão. Dessa forma, a luta é que sua malha 

ferroviária seja a única a ser util izada para garantir mais receitas . 

Pela Figura 5 vemos que a Rumo não possui controle bem 

definido, já que a maior parte de suas ações estão em free  float .  

Além do mais, a Cosan Logística foi incorporada pela Cosan S.A.  

O plano de remuneração da diretoria executiva da companhia 

garante recebimentos de honorários fixos e variáveis. Entre os 

recebimentos variáveis existem metas individuais e globais a 

serem atingidas e plano de remuneração baseado em ações. Isso 

garante alinhamento entre os interesses dos acionistas 

minoritários e a administração da comp anhia.  

 
Figura 5 –  Estrutura acionár ia.  

Fonte:  RI  RUMO.  
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Os principais fatores de risco são: 

 A Rumo precisa captar muitos recursos  financeiros para 

avançar em sua estratégia de crescimento. Esses recursos podem 

ser originados de duas principais fontes: novas linhas de crédito 

ou emissão de ações. A primeira opção é mais usual e a mais 

utilizada para Rumo.  

 Porém, o endividamento da empresa está alto e a companhia 

evita tomar mais empréstimos, com isso, o Risco de Dívida  pode 

limitar seu crescimento. Importante ressaltar que a emissão de 

ações pode não ser a melhor opção, uma vez que o custo desse 

processo é alto.  

 Além do mais, o custo da dívida é diretamente proporcional 

à taxa SELIC, por isso, em ciclos de alta de juros (atual momento), 

os resultados financeiros da companhia são prejudicados  e 

limitam ainda mais a tomada de novas linhas de crédito . 

 Já o Risco  de Mercado  envolve a ciclicidade pela qual a 

empresa está indiretamente exposta, visto que o agronegócio 

apresenta alta volatilidade, não só pelos problemas intrínsecos à 

safra, mas também ao câmbio, nível de demanda e oferta mundial.  

 Por fim, o Risco de Negócio  envolve a possibilidade da 

Ferrogrão, que seria um dos maiores investimentos da história 

brasileira, ser construída e a Rumo não ser a vencedora da 

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  



 

12 

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes d o SIMPLA CLUB.  

concessão. A ferrovia daria escoamento às commodities  em 

regiões em que a Rumo também poderia atender, com isso os 

investimentos já feitos pela empresa seriam prejudicados.  

 Contudo, essa ainda é uma hipótese não validada e, inclusive, 

caso essa ferrovia seja construída a Rumo poderia ser a vencedora, 

consolidando ainda mais sua posição nas malhas ferroviárias das 

regiões impactadas.  

    

 

 

A Rumo realizou um bem sucedido plano de turnaround  na 

última década, visto que a empresa durante alguns anos teve 

prejuízos bilionários e ainda queimava caixa para manter seu plano 

de expansão.  

A empresa via seus custos fixos e variáveis corroerem seus 

resultados, sendo necessária uma mudança profunda na liderança 

da empresa. Para isso, foram investidos recursos na renovação de 

vagões com objetivo de reduzir o consumo de diesel, sendo esse o 

maior custo operacional da Rumo.  

Além disso, foi investido na melhoria de infraestrutura das 

malhas ferroviárias, de tal forma a reduzir o tempo médio de 

viagens e aumentar o número de vagões a serem transportados.  

Mas antes disso, a empresa já tinha tomado boas decisões ao 

descontinuar algumas de suas operações, focando na sua 

atividade core ,  bem como firmando contratos de serviço pautado 

  RESULTADOS ANTERIORES...  
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em relações de 3 anos, protegendo a empresa em eventuais safras 

ruins que pudessem diminuir a demanda pelos seus serviços.  

Em reflexo disso, vemos na Figura 6 o avanço do volume 

transportado total em Toneladas por Quilômetro Útil (TKU) da 

Rumo e a tarifa média cobrada por esse serviço.  

 
Figura 6 –  Desempenho operacional .  

Fonte:  RI  RUMO.  

Com o aumento do volume transportado e tarifas aplicadas,  

a Rumo tem uma taxa anual de crescimento composto (CAGR)  para 

sua receita líquida nos últimos 5 anos de 13%, enquanto o CAGR  

EBIT nesse mesmo período é de 25%.  

Quando o lucro operacional cresce mais do que a receita 

líquida existe um ganho de lucratividade, que pode ser  ilustrado 

na Figura 7 junto ao avanço da rentabilidade.  

A Rumo é uma empresa alavancada operacionalmente, isso é,  

a empresa tem muitos custos fixos, que independente do nível de 

operação devem ser pagos. Por isso, quanto mais a companhia 

utilizar de sua capacidade de transporte, mais conseguirá diluir 
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Comentado [RG2]:  K ou Q? 



 

14  

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes d o SIMPLA CLUB.  

seus custos, f icando ainda mais lucrativa. De fato, somando o 

maior nível de operação com a redução de custos, principalmente 

diesel ,  é visível a melhora da empresa nos últimos anos.  

 
Figura 7 –  Rentabil idade e Lucrativ idade.  

Fonte:  RI  RUMO.  

A saúde financeira da Rumo também se tornava cada vez 

mais arriscada, com alto custo de dívida e amortizações vencendo 

no curto prazo. Chegou um momento em que seus credores 

tiveram que acionar dispositivos contratuais pedindo o 

adiantamento de toda a dívida, devido ao alto risco de crédito.  

A situação começou a se reverter quando a empresa 

conseguiu ter acesso ao mercado de capitais, fazendo follow on ,  

conseguindo substituir as dívidas mais caras por outras co m custo 

mais baixo e ainda sendo colaborada pela redução da taxa básica 

de juros.  

Na Figura 8 notamos como a empresa  conseguiu reduzir sua 

dívida. No gráfico constam os valores contábeis, mas caso 

consideremos apenas a dívida ajustada, excluindo os efeitos  da 

política de hedge ,  a Dívida Líquida/EBITDA estaria em 2,0x. 

33,2%
30,1%

10,2%

5%

-110,00%

-90,00%

-70,00%

-50,00%

-30,00%

-10,00%

10,00%

30,00%

50,00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Margem Bruta Margem EBIT Margem Líquida ROE



 

15  

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes d o SIMPLA CLUB.  

 
Figura 8 –  Endividamento.  

Fonte:  RI  RUMO.  

A explicação pelo aumento substancial de endividamento 

bruto tem como base a estratégia de crescimento agressivo da 

Rumo. Durante quase toda a última década a empresa queimou 

caixa, uma vez que seus investimentos em capex  superaram a 

geração de caixa operacional.  

A empresa tem como foco melhorar a qualidade e 

produtividade de sua operação, bem como acompanhar o 

crescimento do agronegócio, aproveitando as oportunidades que 

surgirem. 

A relação Capex/Depreciação  na Figura 9 externa o quanto a 

empresa está empreendida em aumentar sua escala. Assim, 

quando superior a 1 , quanto maior a relação mais a empresa 

investe em novos ativos em relação àqueles que se tornam 

obsoletos.  
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F igura 9 –  Geração de caixa .  

Fonte:  RI  RUMO.  

   

 

 

 

A empresa continua colhendo bons resultados em 2021. No 

1T21, a receita líquida aumentou 22,6% em relação ao mesmo 

trimestre do ano anterior, em resultado das maiores tarifas 

aplicadas e do maior volume transportado.  

Essa melhora deve continuar sendo uma ten dência para o 

restante do ano, visto que existem perspectivas de safras recordes 

de soja, principalmente vindo do estado do Mato Grosso, principal 

origem para exportação do país e onde a companhia possui maior 

atuação.  

Mesmo que a safra de milho reduza, esse efeito vai ser 

ofuscado pelo aumento da safra de soja, assim como mostrado na 

Figura 10.  
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Figura 10 –  Safras esperadas.   

Fonte:  RI  RUMO.  

 O EBITDA da Rumo aumentou 44,2% em função da melhora 

da receita líquida e de controle dos custos. Embora os custos 

variáveis tenham subido próximo ao aumento da receita líquida, 

os custos fixos cresceram menos, por isso a empresa conseguiu ter 

alto lucro operacional e aumentar a margem EBITDA para 47,7%, 

conforme ilustra a Figura 11 .  

  
Figura 11  –  Resultado por  negócio e consolidado.   

Fonte:  RI  RUMO.  
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 A Rumo inaugurou em março a malha central,  podendo assim 

expandir sua atuação para o estado de Goiás, importante ponto do 

agronegócio. Os resultados divulgados, portanto, não 

correspondem ao potencial da malha.  

O lucro líquido da companhia também teve bom resultado, 

influenciado sobretudo pela redução das despesas financeiras, 

referente ao pagamento prévio de dívidas vincendas em 2024. 

Além disso, o consumo de combustível por transporte reduziu em 

5,0%, resultado do investimento em tecnologia, obras de 

infraestrutura e materiais mais modernos.  

O capex  teve grande alta no 1T21 devido aos investimentos 

decorrentes das obras na malha central,  mas além do que isso, a 

empresa segue injetando recursos na substituição de trilhos, 

adequação de pátios para trens maiores e demais melhorias de 

infraestruturas.  

Assim que terminados, a Rumo vai conseguir trazer maiores 

ganhos de eficiência, podendo reduzir o ciclo de dias da viagem e 

consumo de combustível, colaborando para o aumento da 

rentabilidade e lucratividade da operação.  

A companhia divulga guidances  para o ano de 2021 e para o 

ano de 2025 (Figura 12) . Considerando o presente ano, a projeção 

de aumento do EBITDA seria na ordem entre 5 a 15%, enquanto que 

para 2025 a projeção seria de aumento entre 85% e 110%, o que 

corresponde a um CAGR EBITDA médio de 14,5%. 
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Figura 12  –  Guidances .  

Fonte:  RI  RUMO.  

Para isso, são levadas em consideração algumas premissas,  

como por exemplo, haver demanda por parte d o mercado, boa 

alocação dos recursos investidos e cenário macroeconômico 

estável.   

 
 
 
 
 

 

 

Análise de Múltiplos 

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. 

Para que sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare 

empresas do mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas 

empresas estejam no mesmo ciclo de vida, isto é, se estão em 

expansão, maturidade ou decaimento de suas atividades.   

Para a comparação de múltiplos,  divulgados na Figura 13, 

selecionamos as empresas CSX Corporation  (CSX), Union Pacific 

Corporation  (UNP) e Kansas City Transportation  (KSU). Essas 

empresas estão listadas na bolsa de valores americana e são 

maiores, em valor de mercado, do que a Rumo.   

• P/L:  indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar 

pelo lucro da companhia;  de outra forma, quantos anos os 

  POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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acionistas estão dispostos a investir de maneira a recuperar seu 

aporte inicial .  

●  P/VP: é a relação entre o valor de mercado da companhia e o 

patrimônio líquido. Nesse cenário, esse indicador possui boa 

aplicabilidade, vide a possibilidade de mensurar com maior 

precisão o valor dos ativos e passivos.  

●  EV/EBIT: é a relação entre o valor de firma da empresa pela 

aproximação de seu lucro operacional descontadas depreciação e 

amortização. Portanto, é um múltiplo que avalia a operação e a 

posição de dívida líquida da empresa.  

 
F igura 13 –  Comparação de múlt ip los .   

Fonte:  Status Invest  /  Elaboração Própr ia .  

Apenas no múltiplo P/VP a empresa apresenta valores que 

estão abaixo dos pares comparáveis. Contudo, quando analisamos 

o ROE individualmente, vemos que o da Rumo é o mais baixo, o 

que justifica o baixo P/VP. 

No restante dos múltiplos percebemos a maior expectativa 

do mercado para as ações RAIL3, esperando que a companhia 

aumente seus resultados operacionais com rentabilidade superior 

a praticada hoje.  
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Comentado [RG3]:  Faltou a chamada no texto para 
a figura 13 



 

21 

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes d o SIMPLA CLUB.  

Apesar dos dados na Figura 14 representarem um espaço de 

tempo pequeno, ainda assim é visível a grande oscilação dos 

múltiplos, em reflexo do turnaround  pelo qual a empresa passou.  

 
Figura 14 –  Comportamento Histór ico dos Múlt iplos .  

Fonte:  Status Invest  /  Elaboração Própr ia .  

Considerando o guidance para final de 2021 e supondo a 

mesma margem líquida e rentabilidade, chegaríamos nos 

múltiplos projetados para o resultado consolidado, na Figura 

ilustrado como 2022.  

 

Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)  

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os 

próximos anos e o traz à valor presente descontado a uma taxa 

média ponderada, chamada de custo de capital ,  na sigla em inglês 

WACC  (Weighted Average Cost of Capital ) .  

Essa taxa representa o quanto a empresa gasta com custos 

de dívida e de remuneração ao acionista. De maneira geral,  é o 

custo de financiamento da empresa.  
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Esse método tem como objetivo fazer uma estimativa reversa 

do mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise consiste 

em avaliar,  dado o preço das ações, qual seria o crescimento 

esperado pelo mercado em relação à companhia.  

 Em um possível cenário encontrado, foi considerado um 

cenário que une o guidance  divulgado pela empresa para os 

próximos 5 anos e um ganho de margem operacional, 

aproximando a empresa da realidade das empresas americanas 

(margem EBIT na perpetuidade de 36%).  

 Nesse cenário, o crescimento esperado pelo mercado é de 15% 

ao ano para os próximos 10 anos, com a companhia mantendo sua 

estrutura de custos e investimentos em capex .   

 Com isso, chegamos a um preço de R$19,98, próximo ao preço 

de fechamento da ação no dia 18/06/2021 de R$20,33. 

   

 

  

 Durante muitos anos as ferrovias foram “deixadas de lado” 

pelos governos, com poucos planos de investimento. Porém, em 

um mundo cada vez mais competitivo e ambientalmente 

consciente, a modalidade ferroviária representa um significativo 

avanço frente à malha rodovi ária.  

 No Brasil  ainda temos a projeção de ser o grande celeiro 

mundial , com poder de abastecer grande parte da demanda 

mundial futura de alimentos. A expansão do agronegócio vai exigir 

  OPINIÃO DO ANALISTA  
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do nosso país uma logística eficiente de transporte. Nesse 

contexto se encaixa a Rumo, empresa com concessões ferroviárias 

em regiões estratégicas para o agronegócio.  

 Os investimentos da empresa são robustos e seu plano de 

crescimento é arrojado, isso levará a um ganho de produtividade 

capaz de aumentar a rentabi lidade da empresa, algo que já é 

observado atualmente.  

 Seu principal desafio, o de endividamento, parece estar sob 

controle, reduzindo suas despesas financeiras, que antes eram 

muito altas. Isso tudo cria valor ao acionista.  

 Porém, ainda assim, considero que as projeções de 

crescimento da empresa por parte do mercado são mais otimistas 

do que deveriam ser. A empresa tem um cenário positivo à frente, 

mas não justifica pagar preços elevados por isso.  

 Dessa forma, não será dada recomendação de compra para 

as ações da Rumo (RAIL3), embora essa mesma análise possa ser 

revista no futuro, à medida que se apresente em um bom cenário 

de investimento.  
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