
 ARTERIS S.A 
 
 

Empresa: 
 

A companhia é a maior concessionária de rodovias do Brasil. 
Possui nove concessionárias, sendo que até junho de 2011 estas 
representavam aproximadamente 22% das rodovias sob concessão no 
país. As concessões se localizam nos estados de São Paulo, Santa 
Catarina, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

 

Entre os pontos positivos destaque para: 

 

 - As rodovias sob concessão estão localizadas numa região que 
representa 70% do PIB brasileiro, além de trafegar 2/3 dos veículos em 
circulação no país. 
 

- As tarifas da companhia são corrigidas por índices 
inflacionários. 
   
 - O modelo de negócios da companhia tem como característica a 
forte e estável geração de caixa. 
 
 - Setor intensivo em capital, o que cria uma forte barreira de 
entrada para novos entrantes.  
 
 

Em relação aos riscos/pontos negativos vale frisarmos: 
 
 - Setor fortemente regulamentado, criando assim forte 
dependência do poder concedente.  
 
 - Das empresas de capital aberto do setor de concessão é a 
menos diversificada. 
 
 - Os investimentos no setor precisam da aprovação da burocracia 
brasileira. 

  
 

Mercado: 
 

Podemos dizer que o setor de infraestrutura rodoviária é 
fomentado pelo nível da atividade econômica, já que o volume de 
veículos que trafegam nas rodovias tem forte correlação com o PIB. 

 



Vale dizer que no Brasil 61% da movimentação de cargas e 90% da 

movimentação de passageiros ocorrem por meio de rodovias, sendo que 

do total de 214,4 mil quilômetros da rede pavimentada no país, 19,7 

mil quilômetros são administrados por concessionárias, ou seja somente 

9%. 

 

 As perspectivas para o setor de infraestrutura rodoviária no 

Brasil são bastante favoráveis já que se acredita no aumento do tráfego 

de veículos pedagiados no país, no qual será impulsionado pela 

tendência de manutenção da conjugação dos fatores macroeconômicos 

favoráveis como o aumento no nível de renda, e ainda pelo potencial 

de crescimento que a economia brasileira apresenta. 

 

Conclusão e Preço-Alvo: 
 

Para calcular o preço justo das ações da companhia optamos pelo 
modelo de desconto de dividendos que exige a projeção dos principais 
itens do demonstrativo de resultado para os próximos anos. Assim segue 
abaixo as principais premissas consideradas para a projeção deste 
mesmo. 

 

DRE (R$ mil) 2014' 2015' 2016' 

Receita Líquida 3.884.094 4.466.708 4.913.379 

Custos Bens/Serviços -2.718.866 -3.126.696 -3.439.365 

Lucro Bruto 1.165.228 1.340.012 1.474.014 

Despesas Oper. -233.046 -268.002 -294.803 

Lucro Operacional 932.183 1.072.010 1.179.211 

Resultado Financeiro -349.568 -402.004 -442.204 

LAIR 582.614 670.006 737.007 

IR -151.480 -174.202 -191.622 

Lucro Líquido 431.134 495.805 545.385 

 
 
Receita Bruta – Consideramos um crescimento de 15% para 2014 

e 2015, onde a companhia deve conseguir manter a forte expansão 
apresentada no primeiro semestre deste ano que mesmo num cenário 
de arrefecimento da economia conseguiu crescer 20%. Para os demais 
anos até 2018 projetamos uma queda no crescimento para 10%, no qual 
tal crescimento se baseia no índice de inflação, por onde as tarifas da 
companhia são sempre reajustadas e pelo do tráfego de veículos em 



suas rodovias que devem continuar crescendo por acreditarmos no 
crescimento da economia brasileira. 

 
Margem Bruta- Consideramos a margem bruta de 30%, a mesma 

apresentada no primeiro semestre deste ano, sem ganhos de eficiência 
operacional ao longo dos anos.     

 

Despesas Operacionais – Foi projetado o patamar de 6% da 

receita líquida ao longo dos anos, o mesmo daquele apresentado no 

primeiro semestre deste ano e dos últimos anos da companhia, onde 

acreditamos que a mesma manterá tal estabilidade.    

 

Resultado Financeiro – Projetado de acordo com a dívida e o 

saldo em aplicações financeiras que a empresa tem chegou-se ao nível 

de praticamente -9,0% da receita líquida.  

 

Considerando as premissas utilizadas acima, as taxas de desconto 

(wacc) que serviram para descontar os dividendos encontrados em cada 

ano, o payout de 90% considerado no período estável e o crescimento 

de 3% no período de perpetuidade que está em linha com o crescimento 

nominal esperado para a economia brasileira encontramos um preço-

alvo de R$ 18,64 o que representa um potencial de valorização de 

21,04%.  

 

Com isso, recomendamos COMPRA para as ações da  Arteris, pois 

a empresa está inserida em um modelo de negócios que lhe permite 

apresentar um forte e previsível fluxo de caixa, além de possuir um 

bom potencial de valorização e estar sendo negociada com grande 

desconto em relação a sua principal concorrente do setor, a CCR 

Rodovias (P/L 14’ - 23,78). 

 

Empresa P/L 14’ P/VPA 14’ ROE 14’ Div Yield 14’ 

ARTR3 12,30 2,52 20,47% 3,86% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro: 

 
DRE (R$ mil) 2014' 2015' 2016' 

Receita Líquida 3.884.094 4.466.708 4.913.379 

Custos Bens/Serviços -2.718.866 -3.126.696 -3.439.365 

Lucro Bruto 1.165.228 1.340.012 1.474.014 

Despesas Oper. -233.046 -268.002 -294.803 

Lucro Operacional 932.183 1.072.010 1.179.211 

Resultado Financeiro -349.568 -402.004 -442.204 

LAIR 582.614 670.006 737.007 

IR -151.480 -174.202 -191.622 

Lucro Líquido 431.134 495.805 545.385 

 
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO (R$ mil) 2014' 2015' 2016' 

        

ATIVO TOTAL 9.011.940 10.397.951 10.750.063 

 1.01 - ATIVO CIRCULANTE 1.181.202 1.204.320 1.222.043 

1.01.01 – CAIXA 977.294 977.294 977.294 

1.01.02 - CONTAS A RECEBER 143.855 165.434 181.977 

1.01.03 – ESTOQUES 10.260 11.799 12.979 

1.01.04 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES 49.793 49.793 49.793 

  
   1.02 - ATIVO REALIZÀVEL A LONGO PRAZO 256.654 256.654 256.654 

  
   1.03 - ATIVO IMOBILIZADO 7.574.084 8.936.977 9.271.366 

  
     
   PASSIVO TOTAL 9.011.940 10.397.951 10.750.063 

1.01 - PASSIVO CIRCULANTE 925.342 947.387 964.288 

1.01.01 – FORNECEDORES 146.966 169.011 185.912 

1.01.02 - EMPRÈSTIMOS E FINANCIAMENTOS C.P 288.482 288.482 288.482 

1.01.03 - OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES 489.894 489.894 489.894 

  
   1.02 - PASSIVO NÂO CIRCULANTE 5.980.679 7.084.348 7.133.232 

1.02.01 - EMPRÈSTMOS E FINANCIAMENTOS L.P 5.227.978 6.331.647 6.380.531 

1.02.02 - OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES 752.701 752.701 752.701 

  
   1.03 - PATRIMÔNIO LÌQUIDO 2.105.919 2.366.216 2.652.543 

 

 
 



 
Disclaimer:  

 

Disclaimer instrução CVM nº 483 

 

Em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 483 de 

06/07/2010, o Analista de Investimento responsável pela elaboração 

deste relatório Caio Farme d’Amoed declara que: 

 

(I) As análises e recomendações refletem única e exclusivamente 

suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma 

independente e autônoma. 

 

(II) Pode deter diretamente ou indiretamente ações de emissão 

da companhia objeto deste Relatório, e desta forma pode estar 

envolvido na aquisição ou alienação desta ação, dentro dos padrões 

estabelecidos pela Instrução CVM nº 483. 

 

(III) Possui CNPI certificado pela Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC) e é 

registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 

Disclaimer BlueChipInvest 

 

Este relatório foi elaborado pela BlueChipInvest para uso 

exclusivo de seus assinantes, não podendo ser reproduzido ou 

distribuído por qualquer pessoa sem expressa autorização da 

BlueChipInvest. As informações, sugestões e opiniões contidas neste 

relatório tem como objetivo prover informações e sugestões, assim 

sendo informamos que o retorno e o risco associado de quaisquer 

decisões de investimento ou desinvestimento tomadas a partir de suas 

informações e sugestões, são exclusivamente do cliente ou usuário 

deste relatório. As informações contidas neste relatório são 

consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as 

informações aqui contidas não representam por parte da BlueChipInvest 

garantia de exatidão das informações prestadas e projeções efetuadas. 

 

 

Analista Responsável: Caio R. Lyra Farme d’Amoed - CNPI 

 

 


