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Resultado 4T13  ALL   

Queda de volume compensada por ajuste de tarifas 
 
A ALL apresentou o resultado consolidado de 2014, com queda de 1,2% no volume 
da operação principal da companhia, compensada por ajuste de preço das tarifas. A 
Brado continua apresentando expressivo crescimento de volume e margens. 
 
Queda de volume.  O ano de 2013 foi marcado por uma série de fatores negativos 
para a condução das operações da ALL.  

Acidentes nos terminais de descarga de grãos, obras de expansão no Porto de 
Santos e o acidente na cidade de São José do Rio Preto penalizaram o volume 
transportado, com queda de 1,2%, em um ano que a safra agrícola brasileira 
apresentou crescimento de 17% em comparação a 2012. 

Yield  Médio.  A queda de volume foi compensada pelo ajuste das tarifas de frete, em 
função de repasses de inflação e de aumentos do preço do diesel tanto para os 
contratos take-or-pay quanto para o mercado spot.  A receita líquida em 2013 foi de 
R$3.104,7 milhões, 8,9% superior aos R$2.850,5 milhões de 2012. 

Brado.  A Brado vem cumprindo seu papel de entregar crescimento e margem, no 
segmento de contêineres, dado que a companhia se encontra em processo de ramp-
up,  recebeu aporte de R$400 milhões do FI-FGTS, e possui plano de investir R$200 
milhões/ano, nos próximos 5 anos, a fim de conquistar 12% de market share, que 
atualmente é inferior a 2%.  

Em relação a 2012, a Brado apresentou evolução em (a) Volume (23,7%); (b) 
Receita Líquida (18,8%); (c) EBITDA Ajustado (30,8%) com 1,8% de incremento de 
margem, de 18,1% em 2012 para 19,9% em 2013. Mas, ainda sem relevante 
representatividade no balanço consolidado da ALL. 

Ritmo.  A Ritmo, também em fase de rump-up, não tem conseguido apresentar um 
bom desempenho. Descontinuou algumas operações no segmento Automotivo e de 
Ativos Especializados, além de ter provisionado R$1,6 milhão em PDD. Operação 
também de pequena representatividade no consolidado. 

Rumo-ALL . As noticias que envolvem as duas Companhias alternam-se entre  
possível criação de um gigante em logística de transporte e disputas judiciais 
bilionárias entre as partes, o que tem trazido forte volatilidade ao papel da ALL. 

Revisão de Preço.  A atual situação da ALL conduziu-nos a revisar as projeções 
para o crescimento da Cia. 

Foram considerados: (a) descontinuação das operações na Argentina, (b) saída de 
executivos, (c) acidentes nas malhas ferroviárias e nos portos, (d) disputas judiciais 
com Rumo e outros clientes, (e) queda de volume apresentado em 2013. 

Em que pese os fatores elencados acima, ponderamos o potencial de ganho da ALL 
considerando: (i) conclusão do projeto Rondonópolis, (ii) solução de gargalos nos 
terminais de grãos de Santos, (iii) perspectiva de safra agrícola recorde em 2014. 

Assim, alteramos o rating de outperform para market perform com a redução do 
target price de R$11,00 para R$8,00 ao final de 2014. 

 

R$ milhões 4T13 4T12 %∆∆∆∆ 2013 2012 %∆∆∆∆ 

Receita Líquida 825,9 784,4 5,3% 3.641,4 3.335,7 9,2% 

EBITDA Ajustado 349,6 342,6 2,0% 1.830,2 1.687,8 8,4% 

Margem EBITDA (%) 42,3% 43,7% -1,3% 50,3% 50,6% -0,3% 

Lucro Líquido -31,4 -20,5 53,5% 13,0 237,3 -94,5% 

Lucro por ação  -0,05 -0,03 53,5% 0,02 0,35 -94,5% 

 

Fonte: ALL e BB Investimentos 
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ALLL3 market perform  

Preço em 25/02/2014 (R$) 6,64 

Preço para 12/2014 (R$) 8,00 

Upside 20,5% 

Market Cap (R$ milhões) 4.537 

Variação 1 mês 2,2% 

Variação 12 meses  -27,6% 

Variação 2013 -20,4% 

Mín. 52 sem.  5,25 

Máx. 52 sem.  11,17 

 
Valuation   

Valor da Firma 2014E (R$ mil) 9.924 

Dívida Líquida 2014E (R$ mil) 4.428 

Valor do Equity 2014E (R$ mil) 5.496 

Quantidade de ações (mil) 687 

WACC 14,8% 

 
Múltiplos    

 2013 2014E 2015E 

EV/EBITDA 3,9x  4,2x 3,8x 

P/L 22,1x 11,8x 9,7x 

LPA (R$) 0,29 0,49 0,61 
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Fonte: Economatica, Bloomberg e BB Investimento
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Informações Relevantes 
 
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram 
consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. 
Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, 
precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de 
nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que 
possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com 
instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma 
oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou 
parcialmente, para qualquer finalidade.  
 
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:  
 
 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) 
analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue 
representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser 
remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste 
relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo 
interesse dessa(s) empresa(s). 
 
 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social 
da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no 
mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou 
superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores 
mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 
 
 
Informações Relevantes – Analistas 
 
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas 
de investimento”), declara(m) que: 
 
1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de 
Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 
 
2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem 
remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele 
ligadas. 
 

 

Analista  
Itens 

3 4 5 

Renato Ramos de Almeida Hallgren    

 
 

3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome 
próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 
 
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer 
interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 
 
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do 
relatório de análise.  
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