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Ecorodovias (ECOR3 – Compra) 

Novas concessões e investimentos 

Atualizamos nossas projeções para Ecorodovias, incluindo as novas concessões 

recentemente adquiridas.  A empresa realizou três aquisições nos últimos meses (Eco050, 

Eco135 e Ecovias do Serrado), que acrescentaram 1,2 mil quilômetros às rodovias 

administradas.  Com isso, o prazo médio das concessões aumentou em 6 anos e 1 mês, 

totalizando agora 17 anos e 7 meses.  Como é normal após estas aquisições, no primeiro 

momento ocorrem elevações na dívida, nos investimentos e nos custos, que depois vão se 

diluir após o início da cobrança dos pedágios.  Com isso, elevamos o Preço Justo de ECOR3 

para R$ 15,50 vindo de R$ 11,50/ação.  Mesmo assim, o potencial de alta de ECOR3 é 

pequeno (12%) tendo em vista a forte alta da ação nos últimos doze meses, que atingiu 

49,3%. 

É importante destacar os seguintes pontos da Ecorodovias: 

• Tráfego: A movimentação de veículos aumentou 21,4% no 3T19 em relação ao 

trimestre anterior (sem considerar as novas aquisições).  Segundo a empresa, o 

tráfego também está mostrando forte crescimento no 4T19; 

• Última aquisição: No final de setembro, a Ecorodovias foi a primeira colocada no 

leilão de concessão da BR-364/365/GO/MG, um trecho de 437 quilômetros entre 

Jataí-GO e Uberlândia-MG.  O contrato de concessão deve ser assinado em 

dezembro, sendo os ativos assumidos no início de 2020.  O início da cobrança de 

pedágio ocorrerá em 2021; 

• Novas concessões: É importante destacar que este ano a empresa já agregou duas 

novas concessões ao seu portfólio.  Em abril foi iniciada a cobrança de pedágio na 

Eco135, que tem trechos de três rodovias somando 364 km.  A partir de 31/maio, a 

empresa iniciou a consolidação da Eco050 (trecho de 437 km da BR 050); 

• Endividamento: A dívida da Ecorodovias vem crescendo principalmente pelo 

aumento dos investimentos com as novas concessões.  Dessa forma, ao final do 3T19 

a empresa apresentava uma relação dívida líquida/EBITDA de 3,3x, que limita sua 

capacidade de investimento; 

• Investimentos: O valor estimado para 2019 é de R$ 1,4 bilhão, 54,6% maior que no 

passado.  A empresa ainda não indicou qual será o nível dos investimentos em 2020, 

mas certamente será maior que neste ano, devido ao início da operação nas novas 

concessões; 

• Novos leilões: Nos próximos meses serão realizados vários leilões de concessões de 

rodovias.  A começar em São Paulo com o lote Piracicaba-Panorama (denominado 

PiPa), que pode ocorrer ainda este mês, passando por outros do governo federal que 

devem acontecer no próximo ano (NovaDutra; BR-101 em Santa Catarina; BR-153 

entre Goiás a Tocantins; lote BR-381 e BR-262 de Minas Gerais ao Espírito Santo; 

BR-163 no Pará; Rio-Teresópolis e a Rio-Juiz de Fora).  Acreditamos que a 

Ecorodovias tem um limitador para participar nestes leilões, que é seu 

endividamento. 

Luiz Francisco Caetano, CNPI 

lcaetano@plannercorretora.com.br 

+55 11 2172-2564 

Disclosure e certificação do analista 
estão localizados na última página 

deste relatório. 

 

Dados da Ação

Cotação atual (R$) R$ /ação 13,80

Preço justo  R$ /ação 15,50

Potencial % 12

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação

Total de ações 558,7

Ações Ordinárias 100,0

Free Float 30,6

Vol. Méd, diário (1 mês) 39,93

Valor de Mercado 7.710

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.

ECOR3 -2,3% 47,1% 49,3%

Ibovespa -0,1% 23,7% 21,3%

Cotação de 05/11/2019

Principais Múltiplos 2018 2019E 2020E

P/L (x) 13,9 -47,3 21,8

VE/EBITDA (x) 7,4 6,5 5,0

ROE (%) 54,5 -34,1 54,0

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 4,1 3,4 2,3

Receita Líquida (R$ mm) 2.516 2.972 3.544

Lucro Líquido (R$ mm) 375 -163 354

Margem Bruta (%) 55,2 52,5 52,5

Margem EBITDA (%) 64,3 67,6 65,1

Margem Líquida (%) 14,9 -5,5 10,0

Payout (%) 42,4 50,0 50,0

Retorno Dividendo (%) 1,5 -1,1 2,3

Cotação/VPA (x) 13,4 16,1 11,8

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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Última aquisição: Em leilão realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) no dia 27 de setembro último, a Ecorodovias foi classificada em primeiro lugar no 

leilão para a concessão da BR-364/365/GO/MG, no trecho de 437 quilômetros entre os 

entroncamentos com a BR-060 (Jataí-GO) e a LMG-479 (Contorno Oeste de Uberlândia-

MG). 

Neste leilão, a Ecorodovias ofereceu o menor valor da Tarifa Básica de Pedágio (R$ 4,69364), 

com deságio de 33,14% sobre o teto estabelecido pela ANTT.  O prazo da concessão é de 30 

anos.  Segundo o edital do leilão, os investimentos previstos são de R$ 4,6 bilhões, sendo R$ 

2,1 bilhões referentes aos gastos em melhorias e intervenções com mais R$ 2,5 bilhões de 

custos operacionais. 

O contrato desta concessão deve ser assinado no mês de dezembro/2019, com a Ecorodovias 

assumindo o ativo no início de 2020.  Durante o ano, serão feitas obras iniciais de 

conservação na rodovia, além da construção de seis bases operacionais e sete praças de 

pedágio.  A cobrança do pedágio deve ser iniciada em 2021. 

Acordo de leniência: Em agosto/2019, a Ecorodovias e suas controladas que operam rodovias 

no Paraná (Ecovia e Ecocataratas), celebraram um Acordo de Leniência com o Ministério 

Público Federal (MPF) - Procuradoria da República no Paraná.  Os valores envolvidos no 

Acordo totalizam R$ 400 milhões, divididos entre multas, obras nas rodovias e redução do 

pedágio. 

Em contrapartida a estes compromissos da Ecorodovias e suas controladas, o MPF vai 

encerrar os procedimentos criminais e das discussões de natureza cível, além de suspender o 

pedido de bloqueio de bens das empresas. 

Pelo Acordo, a Ecorodovias vai pagar o valor de R$ 30 milhões a título de multa e a Ecovia 

custeará R$ 20 milhões de obras mais R$ 100 milhões de redução tarifária.  A Ecocataratas 

arcará com R$ 130 milhões de obras e R$ 120 milhões de redução tarifária. 

A redução da tarifa de pedágio será de 30%, no mínimo, por doze meses.  O Acordo ainda 

exige que as empresas adotem medidas de aprimoramento dos seus controles internos. 

A empresa se comprometeu a fazer o pagamento até o fim das concessões, que encerram em 

2021. 

A assinatura deste acordo teve dois lados, naturalmente foi negativa por envolver perdas 

importantes para a Ecorodovias, porém, resolveu uma questão importante, reduzindo os 

riscos da empresa. 

No balanço do 3T19, a empresa provisionou o valor do Acordo de Leniência com o MPF, mais 

os valores dos acordos com o ex-executivos envolvidos nos problemas (R$ 46,8 milhões), 

totalizando R$ 466,8 milhões. 

O prejuízo no 3T19: A Ecorodovias divulgou seus resultados do 3T19, apresentando aumento 

no tráfego com novas concessões e expressivo incremento na receita e EBITDA.  Porém, 
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despesas não recorrentes com Acordos de Leniência levaram ao resultado negativo no 

trimestre. 

O prejuízo líquido no 3T19 foi de R$ 409 milhões (R$ 0,73 por ação), contra um resultado 

positivo no 3T18 (R$ 92 milhões).  Desconsiderando os itens não recorrentes, o lucro do 

3T19 seria de R$ 58 milhões, 36,5% menor que no mesmo período do ano passado. 

 

No 3T19, o tráfego total nas nove concessões rodoviárias administradas pela Ecorodovias 

cresceu 27,3%, sempre comparando ao mesmo trimestre do ano passado.  Este forte aumento 

ocorreu com a adição de duas novas concessões (Eco135 e Eco050).  Sem isso, o tráfego total 

teve uma diminuição de 0,5%. 

 

A tarifa média no 3T19 atingiu R$ 8,39, queda de 2,2%, devido à entrada em operação das 

novas concessões, onde o pedágio é menor, além da redução nos preços da Eco101 (0,3%). 

Os Custos dos Serviços Prestados tiveram um forte crescimento no trimestre (33,2%). Os 

principais aumentos vieram das Despesas de Pessoal (34,1%) e Depreciação (23,2%).  Com 

isso, a margem bruta caiu 3,9 pontos percentuais. 

Ecorodovias - Resultados Trimestrais - Pró-forma

R$ milhões 3T18 2T19 3T19 3T19/2T19 3T19/3T18

Receita Líquida (1) 637 695 777 11,9% 22,0%

Custo dos Serviços Prestados (1) -294 -335 -389 16,2% 32,3%

Lucro Bruto 343 360 388 7,8% 13,2%

Margem EBITDA 53,8% 51,8% 49,9% -1,9 pp -3,9 pp

EBITDA 446 474 515 8,6% 15,6%

Margem EBITDA 70,0% 68,3% 66,3% -2,0 pp -3,7 pp

Resultado Financeiro -129 -178 -180 1,1% 39,5%

Lucro Líquido 92 58 -409 - -

Fonte: Ecorodovias

(1) Sem considerar Receita/Custo de Construção

Ecorodovias - Volume de Tráfego  
Pesados Leves Total

Milhões veíc. equivalentes 3T18 3T19 Var. 3T18 3T19 Var. 3T18 3T17 Var.

Ecovias dos Imigrantes 6.404 6.659 4,0% 8.256 8.115 -1,7% 14.660 14.774 0,8%

Ecopistas 6.456 6.554 1,5% 14.760 14.959 1,3% 21.216 21.513 1,4%

Ecovia Caminho do Mar 3.121 3.159 1,2% 1.014 926 -8,7% 4.135 4.085 -1,2%

Ecocataratas 4.275 4.281 0,1% 2.426 2.488 2,6% 6.701 6.769 1,0%

Ecosul Rodovias do Sul 5.502 5.385 -2,1% 1.522 1.572 3,3% 7.024 6.957 -1,0%

ECO101 8.343 7.707 -7,6% 3.769 3.742 -0,7% 12.112 11.449 -5,5%

Ecoponte 1.073 1.096 2,1% 6.407 6.332 -1,2% 7.480 7.428 -0,7%

Eco135 - 6.738 - - 1.712 - - 8.450 -

Eco050 - 8.537 - - 3.351 - - 11.888 -

Trafego Consolidado 35.173 50.117 42,5% 38.154 43.196 13,2% 73.327 93.313 27,3%

Fonte: Ecorodovias
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O EBITDA pró-forma sem as despesas não recorrentes atingiu R$ 515 milhões no 3T19, valor 

15,6% maior que no ano passado.  Porém, deduzidas as despesas com os Acordos de 

Leniência, este número foi negativo em R$ 10 milhões. 

 seria 

 

Fonte: Ecorodovias 

O resultado financeiro negativo no trimestre (R$ 180 milhões) teve forte aumento (39,5%), o 

que prejudicou também o resultado.  O principal fator para este foi o início da contabilização 

da variação monetária sobre o direito de outorga da Eco135. 

Os investimentos da Ecorodovias no 3T19 somaram R$ 329 milhões, valor 50,3% maior que 

no 3T18.  Este salto no valor investido ocorreu pelos maiores gastos advindos das novas 

concessões, como ECO101, Ecoponte, Eco135 e Eco050. 

Os investimentos totais estimados para 2019 é de R$ 1.373 milhões, valor 54,6% acima do 

realizado no ano passado. 

Divida elevada: O endividamento bruto era de R$ R$ 9,7 bilhões ao final do 3T19, valor que 

cresceu 30,3% comparado ao 3T18.  A dívida bruta vencia 60,5% no longo prazo e 39,5% nos 

próximos doze meses.  O caixa total em setembro/19 era de R$ 3,0 bilhões, valor apenas 

78,0% equivalente às dívidas de curto prazo.  Portanto, a empresa precisa fazer rolagens e 

captações, além de gerar mais caixa, para quitar suas dívidas de curto prazo. 
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Ecorodovias - Endividamento

R$ milhões 3T18 2T19 3T19 3T19/2T19 3T19/3T18

Curto Prazo 1.638 3.686 3.824 3,7% 133,5%

Longo Prazo 5.796 6.118 5.865 -4,1% 1,2%

Dívida Bruta 7.434 9.805 9.688 -1,2% 30,3%

Caixa 2.873 3.269 2.984 -8,7% 3,9%

Dívida Líquida 4.561 6.536 6.704 2,6% 47,0%

      

Dívida Líquida/EBITDA 2,6x 3,3x 3,3x - -

Fonte: Ecorodovias

Figura 1: Ecorodovias - EBITDA Trimestral pró-forma 
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O custo médio da dívida ao final do 3T19 era de 7,3% ao ano, 0,3 ponto percentual abaixo do 

trimestre anterior. 

A dívida líquida consolidada da Ecorodovias no 3T19 era de R$ 6,7 bilhões, que cresceu 2,6% 

no trimestre e 47,0% em doze meses, com os maiores investimentos em novas concessões.  

No 3T19, a relação dívida líquida/EBITDA ficou em 3,3x, sendo que este indicador era 

também 3,3x no 2T19 (2,6x no 3T18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ecorodovias - Resumo dos Resultados Projetados    
R$ milhões 2017 2018 2019E 2020E 2021E

Receita Líquida (excluindo Receita de Construção) 2.480 2.516 2.972 3.544 3.796

Lucro Bruto 1.423 1.389 1.560 1.860 2.026

Despesas Operacionais -219 -223 -744 -323 -353

Desps. Gerais, Administrativas e com Vendas -216 -210 -273 -323 -353

Outras Rec. (Desp.) Operacionais -3 -13 -471 0 0

Resultado Operacional (EBIT) 1.204 1.166 816 1.537 1.672

Result. Financ. Líquido -455 -461 -668 -806 -866

Resultado Antes do I. R e C. Social 749 705 148 731 806

I.R e Contr. Social -336 -323 -312 -377 -416

Participações Minoritárias -20 -8 0 0 0

Resultado Líquido 392 375 -163 354 390

Lucro por Ação 0,70 0,67 -0,29 0,63 0,70

EBITDA 1.630 1.618 2.010 2.307 2.572

Margem Bruta 57,4% 55,2% 52,5% 52,5% 53,4%

Margem EBITDA 65,7% 64,3% 67,6% 65,1% 67,8%

Margem Líquida 15,8% 14,9% -5,5% 10,0% 10,3%

Fonte: Ecorodovias e Planner Corretora
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo 
Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. 
Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio. 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@plannercorretora.com.br  
 
Luiz Francisco Caetano, CNPI  
lcaetano@plannercorretora.com.br  
 
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 
vmartins@plannercorretora.com.br 
 
Ricardo Tadeu Martins, CNPI 
rmartins@planner.com.br 

 

 

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na 
sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

Karoline Borges 
kborges@plannercorretora.com.br  
 

  


