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Bolsa 

Mesmo sem uma referência positiva, a bolsa teve uma segunda-feira de alta 

(1,28%) recuperando os 77.496 pontos, no mesmo rumo do dólar. O giro 

financeiro chegou a R$ 10 bilhões. Mesmo com todos os problemas do lado 

externo e também pelas incertezas domésticas, os investidores tiveram apetite 

para compra, após os preços dos papéis recuarem por cinco pregões 

consecutivos. As bolsas de NY continuaram em queda e o petróleo também 

marcou queda no dia. Na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres, o barril 

do Brent para outubro recuou para US$ 72,61 (-0,27%). Já na New York 

Mercantile Exchange (Nymex), o barril do WTI para setembro caiu 0,63%, para 

US$ 67,20. Hoje as bolsas internacionais mostram alta na zona do euro, nesta 

manhã. Na China o movimento foi de baixa. A agenda econômica traz a 

produção industrial de junho em queda de 0,7% na zona do euro e o PIB do 

2T18 com alta de 0,4%. Nenhum dado econômico importante do lado 

doméstico nem nos EUA para hoje. 

Câmbio 

A piora do cenário na Turquia com o aprofundamento da crise financeira afetou 

o mercado de câmbio global e voltou a pressionar o real. No fechamento, o 

dólar registrou alta de 0,53% no mercado à vista, cotado a R$ 3,8885. 

Juros  

O nervosismo no mercado financeiro trouxe, mais uma vez, volatilidade aos 

ativos financeiros. Com a puxada no dólar, os juros futuros também mostraram 

volatilidade fechando em alta na ponta mais longa e perto da estabilidade no 

curto prazo. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/20 

terminou em 8,43%, de 8,42% no ajuste de sexta-feira. O DI para jan/25 passou 

de 11,66% para 11,71% (máxima de 11,93%). 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

9:30 Índice de preços  de importação (m/m) Julho 0.00% -0.40%

9:30 Índice de preços  de importação (a/a) Julho 0.10% -0.30%

Europa Referência Expectativa Apurado Anterior

0:00 Produção industria l  SAZ (m/m) Junho -0.40% -0.70% 1.00%

0:00 Produção industria l   (a/a) Junho 2.40% 2.50% 2.40%

0:00 PIB sazonal   (t/t) 2T 0.30% 0.40% 0.30%

0:00 PIB sazonal  (a/a) 2T 2.10% 2.20% 2.10%

0:00 Pesquisa  ZEW (Expectativas ) Agosto -11.10 -18.70
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 77,496 1.3 (2.2) 1.4

Ibovespa Fut. 77,830 1.9 (1.8) 0.1

Nasdaq 7,820 (0.2) 1.9 13.3

DJIA 25,188 (0.5) (0.9) 1.9

S&P 500 2,822 (0.4) 0.2 5.5

MSCI 2,127 (0.6) (1.2) 1.1

Tóquio 22,356 2.3 (0.9) (1.8)

Xangai 2,781 (0.2) (3.3) (15.9)

Frankfurt 12,359 (0.5) (3.5) (4.3)

Londres 7,642 (0.3) (1.4) (0.6)

Mexico 48,767 0.8 (1.9) (1.2)

India 37,852 0.6 0.7 11.1

Rússia 1,060 0.3 (9.7) 0.0

Dólar - vista R$ 3.88 0.5 3.4 17.3

Dólar/Euro $1.14 (0.0) (2.4) (5.0)

Euro R$ 4.43 0.5 0.9 11.4

Ouro $1,193.51 (1.5) (2.5) (8.4)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Eztec (EZTC3) – Queda de 62,3% no lucro líquido do 1S18, somando R$ 20,1 milhões 

O setor da construção civil segue penalizado pela crise dos últimos anos, agravada pelos 

acontecimentos extraordinários no 1º semestre (greve do sindicato da construção e dos 

caminhoneiros, Copa do Mundo e a liminar de suspensão do direito de protocolo na cidade 

de São Paulo). Neste contexto, a empresa mostrou reduzido volume de lançamentos 

(apenas 1 no 1S18) e receita líquida em queda. As vendas contratadas cresceram no 

período (2T18 e 1S18), somando R$ 223,9 milhões em 6 meses.  

A receita líquida, o EBITDA e o resultado líquido tiveram queda expressiva no comparativo 

com os períodos anteriores (ver tabela abaixo).  

A ação EZTC3 encerrou ontem cotada a R$ 16,61 acumulando desvalorização de 21,3% no 

ano. O valor de mercado da empresa é de R$ 2,7 bilhões atualmente. 

 

Destaque para:  

• Posição de caixa líquido + recebíveis performados no montante de R$ 958 milhões; 

• Receita financeira líquida de R$ 43,4 milhões, no 1S18; 

• Os Resultados a Apropriar pelo método do percentual de conclusão (PoC) atingiram R$ 

65,1 milhões no 2T18, com retração de 49,8% em relação ao trimestre anterior. A margem 

ficou em 35,7%.  

• No segundo trimestre a EZTEC não realizou lançamentos. 

• Em relação aos distratos, cabe destacar que não só tem apresentado consistente 

trajetória de declínio desde a metade de 2017, mas também que este declínio se dá em 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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velocidade crescente, com uma retração de 15% entre o 4T17 e o 1T18, seguida da ainda 

mais expressiva retração de 25% entre o 1T18 e o 2T18. 

 

M Dias Branco (MDIA3) – Lucro do 2T18 melhor do que o esperado 

A M Dias Branco registrou no 2T18 um lucro líquido de R$ 209,7 milhões, com crescimento 

de 5,2% em relação ao 2T17, reflexo da melhora do seu resultado operacional, e redução 

do resultado financeiro pelo aumento do endividamento. Nesta base de comparação o 

EBITDA cresceu 11,3% para R$ 275,8 milhões (+0,6 p.p na margem EBITDA para 18,6%).  

Ao preço de R$ 36,74 a ação MDIA3 registra queda de 29,5% este ano. Nesse patamar o 

valor de mercado da companhia é de R$ 12,5 bilhões e os múltiplos para 2018: P/L de 12,5x 

e VE/EBITDA de 10,2x. Seguimos com preço justo de R$ 56,00/ação e elevamos a 

recomendação de manutenção para COMPRA.  

 

A receita líquida cresceu 7,8% em relação ao 2T17 (sendo +1,4% em volume e +6,4% no 

preço médio de venda). A companhia manteve a liderança nacional nas linhas de biscoitos e 

massas, seus produtos principais, com importante ganho de market share. Importante 

destacar que nesses números estão contidos os dados da Piraquê que trouxe aumento do 

preço médio e diversificação geográfica das vendas. O resultado foi impactado também, de 

forma negativa, pela greve dos caminhoneiros em maio e pela alta do preço do trigo, 

principal insumo da companhia. 
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O EBITDA cresceu 11,3% entre o 2T17 e o 2T18 para R$ 275,8 milhões, por maior volume de 

venda, incremento de preço médio, e gestão rigorosa das despesas operacionais, com alta 

de apenas 0,7%, e que compensaram em boa parte o incremento dos custos (+11,2%). 

Destaque para a importante melhora na margem EBITDA para 18,6% no 2T18. 

Ao final do 2T18 a dívida líquida da companhia somava R$ 768,8 milhões, representando 

0,8x o EBITDA. Os investimentos somaram R$ 70,1 milhões no trimestre (R$ 81,6 milhões 

no 2T17), distribuídos entre expansão e manutenção.   

 

Banrisul (BRSR6) – Bom 2T18 em linha com o esperado 

O Banco Banrisul registrou no 2T18 um lucro líquido de R$ 262,0 milhões com crescimento 

de 39,6% em relação ao lucro líquido recorrente de R$ 187,7 milhões de igual trimestre de 

2017. Em base trimestral, o lucro registrou alta de 7,4%. O ROAE do 2T18 foi de 15,6% 

acima de 11,7% do 2T17 e de 14,4% do 1T18. Com isso o lucro recorrente do 1S18 cresceu 

37,7% para R$ 505,9 milhões, com melhora de 3,3pp no ROAE para 14,9%. 

As ações do Banrisul estão sendo negociadas a R$ 16,20 (valor de mercado de R$ 6,6 

bilhões) com um P/L para 2018 de 6,5x e a 0,9x o seu valor patrimonial. Seguimos com 

recomendação de compra com preço justo de R$ 20,00/ação e um potencial de alta de 

23,5%.  

Destaques do 2T18 

A Margem Financeira do 2T18 (R$ 1,34 bilhão) veio em linha com o trimestre anterior. Da 

mesma forma que a Margem após PDD, com leve alta de 1,6% para R$ 1,06 bilhão. A PDD 

em base trimestral caiu 8,9% para R$ 278 milhões. As Receitas de Serviços (em base 

trimestral) também vieram em linha, somando R$ 468 milhões. As despesas administrativas 

recorrentes registraram leve redução de 0,2% para R$ 929 milhões.  

Ao final de junho de 2018 a carteira de crédito total do banco era de R$ 32,01 bilhões, após 

alta de 0,7% em base trimestral e crescimento de 3,6% em 12 meses. A inadimplência 

registrou leve melhora passando de 3,53% no 1t18 para 3,37% no 2T18 com adequado 

índice de cobertura (245,7%). 

O Banrisul revisou suas perspectivas de crescimento da Carteira de Crédito Total, do 

intervalo entre 5% a 9% para um crescimento entre 3% e 7%, basicamente refletindo o 

comportamento da Carteira de Crédito Comercial Pessoa Jurídica, que passou de um 

crescimento entre 5% e 9% para o intervalo entre -5% a -1%. O crescimento da carteira no 

segmento de Crédito Imobiliário foi revisto para cima, de 0% a 4% para o intervalo entre 3% 

e 7%. O crescimento para a carteira PF foi mantido entre 5% a 9%. 
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A Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio foi elevada de 11% a 14% para o 

intervalo entre 12,5% e 15,5%. A Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 

também subiu, de 7% a 8% para 7,5% a 8,5%. Já o Índice de Eficiência veio de 51% a 55% 

para o intervalo entre 50% a 54%. A Despesa de PDD sobre a Carteira de Crédito foi 

mantida entre 3,5% e 4,5%. 

Ao final do trimestre a Basileia do banco era de 15,0% para um patrimônio líquido de R$ 

7,03 bilhões. 

 

São Martinho (SMTO3) – Resultado do 1T19 (safra 2018/19) 

A companhia registrou no 1T19 (Safra 2018/19) um Lucro Líquido de R$ 104,0 milhões, com 

queda de 11% em relação ao 1T18 (Safra 2017/18) refletindo a estratégia de 

comercialização de açúcar e etanol no trimestre, combinado com queda de 23% no preço 

de açúcar. Nesse contexto a Receita Líquida caiu 11% e o EBITDA ajustado recuou 15%. 

Ontem (13/ago) suas ações fecharam cotadas a R$ 18,71/ação, ainda com queda de 0,5% 

este ano. Nesse preço o valor de mercado da companhia é de R$ 6,8 bilhões e os múltiplos 

para a presente Safra: P/L de 11,1x e VE/EBITDA de 5,4x. O preço justo de R$ 23,50/ação 

traz um potencial de alta de 25,6% para os papéis da companhia.  

 

O volume de moagem alcançou 9,5 milhões de toneladas de cana de açúcar, com ATR 

médio crescendo 5,5% na comparação 1T18 X 1T19 para 131,9 Kg/ton, sendo que no 

encerramento do trimestre o volume de produção de açúcar e etanol já representava 43% 

do guidance, correspondente a 406 mil toneladas de açúcar (-19,4%) e 486 mil m³ de etanol 

(+47,8%). Nesta base de comparação a Energia Exportada era de 327 mil MWh.  
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No primeiro trimestre da safra 2018/19, a Receita Líquida da companhia totalizou R$ 771,2 

milhões, com queda de 11,1% em relação ao mesmo período da safra anterior, explicado 

principalmente por menor preço médio e volume de açúcar vendido, dado a queda do 

preço internacional do açúcar ao longo dos últimos meses, decorrente do atual cenário 

superavitário de produção global. 

O EBITDA ajustado caiu 15,6% entre os trimestres comparáveis totalizando R$ 401,4 

milhões, com proporcional queda de margem de 54,8% no 1T18 para 52,0% no 1T19. Esta 

queda refletiu, principalmente (i) a queda do volume de vendas de açúcar e redução do 

preço médio de comercialização do açúcar, parcialmente compensados por (ii) maior 

volume de vendas de etanol e cogeração, com preços médios superiores aos realizados no 

1T18 e (iii) redução do custo unitário de produção, tanto do açúcar, como do etanol. 

O lucro caixa da São Martinho no 1T19 somou R$ 157,8 milhões, 31,4% inferior ao realizado 

no 1T18, em função da queda do EBITDA ajustado no período. 

Ao final do trimestre a dívida líquida da São Martinho era de R$ 2,65 bilhões, equivalente a 

1,4x o EBITDA ante 1,5x no 1T18. O Capex Total, compreendendo investimentos de 

manutenção, melhoria operacional e modernização/expansão, somou R$ 206,0 milhões no 

1T19, 5,1% superior aos R$ 196,1 milhões alocados no 1T18. 

 

Light (LIGT3) – Prejuízo no 2T18, mas forte melhora do resultado operacional 

A Light registrou no 2T18 um prejuízo líquido de R$ 25 milhões, que se compara ao prejuízo 

de R$ 51 milhões no 2T17, acumulando no 1S18 um prejuízo de R$ 26 milhões (ante lucro 

de R$ 67 milhões do 1S17). O destaque ficou com a forte melhora operacional, com 

crescimento de 111% do EBITDA ajustado para R$ 446 milhões e +6,8 p.p na margem para 

16,1%, em função do melhor desempenho da Distribuidora. 

De acordo com a companhia, o prejuízo no trimestre “foi principalmente devido ao efeito 

econômico da marcação a mercado do swap para os bonds no valor de R$ 77 milhões 

(líquido de imposto). Excluindo este efeito, a Companhia registraria um lucro líquido de R$ 

52 milhões”.  

Mesmo assim, um resultado aquém do real potencial da companhia. Nesse contexto suas 

ações mostram queda de 28,7% este ano para R$ 11,80/ação. Nesse preço o valor de 

mercado da companhia é de R$ 2,4 bilhões, P/L de 4,8x e VE/EBITDA de 5,1x, ambos para 

2018. O preço justo de mercado aponta para R$ 18,00/ação com potencial de alta de 

52,5%. 
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Destaques do trimestre 

A Receita Líquida do 2T18 cresceu 21,5% em relação ao 2T17 para R$ 2,78 bilhões. O 

Mercado Total Faturado no 2T18 registrou um aumento de 4,9% em relação ao 2T17, com 

crescimento na classe residencial (4,2%), industrial (15,2%), outros (11,0%) e nas 

concessionárias (6,6%). 

A dívida líquida da companhia, ao final do 2T18 era de R$ 7,94 bilhões (+19% em 12 meses). 

O indicador de covenants Dívida Líquida/EBITDA encerrou o 2T18 em 3,32x, abaixo do 

limite máximo de 3,75x estabelecido contratualmente, e se compara a 3,23x no 2T17. Já o 

indicador de covenants EBITDA/Juros, encerrou o 2T18 em 4,14x, acima do limite mínimo 

de 2,00x. 

A constituição da PECLD no 2T18 foi de R$ 125 milhões, versus R$ 268 milhões no 2T17. No 

acumulado de 12 meses, o indicador PECLD/ROB foi de 2,0%, abaixo de 3,1% nos 12 meses 

encerrados em jun/17. 

 

Itaúsa (ITSA4) – Lucro recorrente do 2T18 em linha com o trimestre anterior 

A Itaúsa registrou no 2T18 um lucro líquido recorrente de R$ 2,17 bilhões (ROAE de 17,1%) 

em linha com o 1T18 (ROAE de 17,3%). No 1S18 o lucro líquido recorrente somou R$ 4,34 

bilhões em linha com os R$ 4,3 bilhões do 1S17.  

Ontem as ITSA4 fecharam cotadas a R$ 9,96/ação, equivalente a um valor de mercado de 

R$ 83,8 bilhões, após alta de 7,5% este ano. Nesse preço suas ações estão sendo 

negociadas com um P/L para 2018 de 8,7x e a 1,7x o seu valor patrimonial. Seguimos com 

recomendação de compra para as ações da Itaúsa com preço justo de R$ 14,54/ação 

(potencial de alta de 46,0%).  

 

O resultado da Itaúsa é composto pelo Resultado de Equivalência Patrimonial (REP), 

apurado a partir de suas controladas. No 1S18 o REP recorrente foi de R$ 4,7 bilhões, 

apresentando aumento de 0,4% em relação ao mesmo 1S17.  
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O resultado recorrente proveniente do setor financeiro no 1S18 foi de R$ 4,54 bilhões 

(96,5% do total), após leve decréscimo de 1,8% em relação a igual semestre de 2017. Desta 

forma, comprar Itaúsa (ITSA4) é uma forma de comprar ITUB4, considerando a forte 

correlação entre os resultados. Ao final do trimestre, o Valor de Mercado das Companhias 

Investidas versus o Preço da Itaúsa, era correspondente a um desconto de 23,4%, abaixo de 

25,0% do 4T17. 

 

Direcional Engenharia (DIRR3) – Redução no prejuízo líquido, somando R$ 11,9 milhões 
no 1S18 

Os números da Direcional no 2T18 e acumulado do semestre mostram uma melhora na 

receita líquida, recuperação da margem bruta e no EBITDA que passou de negativo para 

positivo nos dois períodos comparativos. Os dados operacionais também mostram uma 

melhora nos dois períodos.  

Ontem a ação DIRR3 encerrou cotada a R$ 7,09 com valorização de 25,5% no ano. O valor 

de mercado da companhia está em R$ 1.0 bilhão.  

Principais destaques do período: 

• Os lançamentos do 2T18 somaram R$ 366 milhões (100% Direcional) e no 1S18 foram 

R$ 848 milhões; 

• As vendas contratadas somaram R$ 295,4 milhões no 2T18 e R$ 666,2 milhões em 6 

meses; 

• A velocidade de vendas do 2T18, medida pelo indicador VSO (Vendas sobre Oferta), 

totalizou 15% 

• No 2T18, os distratos ficaram em R$ 108 milhões (R$ 96 milhões % Direcional), 

aumento de 15% em relação ao trimestre anterior. Analisando os distratos relativos as 

vendas brutas, houve redução de 2 p.p. na comparação com 1T18. 

• Geração de Caixa de R$ 64 milhões no 2T18. 



 

Página | 9  
 

14 de Agosto  de 2018 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 

 

No 2T18, a Direcional lançou seis empreendimentos/etapas, totalizando VGV de R$ 366 

milhões (R$ 366 milhões 100% Direcional) e 2.104 unidades, crescimento de 22% em 

relação ao 2T17.  

Vale destacar que todos os projetos lançados no trimestre se enquadram nos parâmetros 

do MCMV 2 e 3, representando crescimento de 96%, neste segmento, em relação ao 2T17. 

No 1S18, os lançamentos atingiram R$ 848 milhões (R$ 803 milhões % Direcional), 

crescimento de 69% em relação ao 1S17. Destaque para o segmento o MCMV 2 e 3 com 

crescimento de 83% em relação ao mesmo período.  

 

CVC Brasil (CVCB3) – Aquisição da Esferatur por R$ 245 milhões 

Em fato relevante a CVC comunicou assinou acordo para compra da totalidade do capital da 

Esferatur Passagens e Turismo, no valor base de R$ 245,061 milhões, sujeito a ajustes com 

base na variação do caixa líquido mínimo e do capital de giro. 

Confirme informado no Fato Relevante, a Esferatur possui 14 unidades no País para atender 

diferentes regiões, com reservas confirmadas anuais de R$ 1,8 bilhão em 2017. A empresa 

está no mercado e intermediação de passagens áreas para agências de viagens há 26 anos. 

Segundo a administração da CVC a  aquisição da Esferatur está alinhada com a estratégia da 

Companhia em expandir a atuação no canal multimarcas (B2B), contribuindo para a posição 

de liderança no setor de viagens no Brasil. 

Forma de Pagamento: O preço base será pago 70% na data do fechamento da operação, 

sendo ao menos 20% em dinheiro e até 50% em ações; e os demais 30% em cinco parcelas 

anuais iguais, a serem corrigidas pelo CDI desde a data do fechamento. 
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A CVC assumiu ainda a obrigação de pagar um preço variável futuro, calculado com base no 

alcance de metas do Ebitda (lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) 

da Esferatur referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020, a ser pago aos vendedores em 

três parcelas - podendo ser até 50% de cada uma das parcelas em ações. 

Ainda conforme o comunicado, o fundador da Esferatur permanecerá como diretor geral da 

empresa, assim como executivos chaves, "pelo menos até junho de 2021. 

A conclusão da operação está sujeita a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade); reorganização societária para transferência de participação detida pela 

Esferatur em determinadas sociedades para os acionistas vendedores; e a aprovação da 

operação em assembleia geral extraordinária da CVC, a ser convocada.  

A ação CVCB3 encerrou ontem cotada a R$ 44,,00 acumulando queda de 9,2% no ano com 

valor de mercado de R$ 6,4 bilhões. 

 

Kroton (KROT3) – Aumento de capital social da Saber de R$ 290 milhões 

A ação KROT3 encerrou ontem cotada a R$ 10,66 acumulando desvalorização de 41,1% em 

2018. O valor de mercado atual da companhia é de R$ 17,5 bilhões e a ação está sendo 

negociada a 1,11x o valor patrimonial. 

A Kroton Educacional e a Saber Serviços Educacionais, indiretamente controlada pela 

Kroton, dando continuidade as comunicações relacionadas à aquisição da Somos Educação, 

informou que ontem (13), foi concedido o registro de companhia aberta categoria B à Saber 

pela CVM. Assim, a Saber passará a consolidar todas as operações de educação básica da 

Kroton, incluindo as operações decorrentes da aquisição da Somos, assim que concluída. 

Adicionalmente, em 13 de agosto de 2018, também foi realizado aumento do capital social 

da Saber, no montante de R$ 290,00 milhões, passando dos atuais R$ 223.480.389,00 para 

R$ 513.480.389,00. O aumento se deu mediante a emissão de 290.000.000 novas ações 

ordinárias (ON), nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00, 

integralmente subscritas e integralizadas por controladas da Kroton. 

Ontem a companhia registrou forte valorização, após a agência de classificação de risco 

Fitch atribuir, pela primeira vez, rating nacional de longo prazo para a Kroton e a Saber em 

AA+(bra). Além disso, o MEC anunciou que serão oferecidas 50 mil novas vagas do Fies no 

2S18. 
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Ultrapar (UGPA3) - Mudanças na estratégia? 

Nossa recomendação para UGPA3 é de Compra com Preço Justo de R$ 55,00 por ação, 

indicando um potencial de alta em 32%.  Neste ano, as ações da Ultrapar caíram 43,0%, 

mas o Ibovespa teve uma valorização de 1,4%. 

O jornal Valor, em sua edição de hoje, traz uma longa reportagem sobre a Ultrapar.  

Segundo apurações do jornal, a empresa poderá alterar sua estratégia de atuação, 

considerando mudanças no portfólio de negócios e associações. 

Quando as coisas não vão bem, mudanças são sempre bem-vindas.  No entanto, vemos um 

grande potencial no grupo e entendemos que eles serão capazes de retornar ao caminho 

dos lucros crescentes. 

Em relatório recente, reduzimos o Preço Justo da ação em 16,7%, por conta das 

dificuldades, principalmente, na distribuição de combustíveis (Ipiranga), dado que os outros 

negócios vão bem (Ultragaz, Oxiteno e Ultracargo).  A Extrafarma está em processo 

acelerado de crescimento, o que dificulta uma análise mais acurada.  Porém, como temos 

na bolsa exemplos de empresas do setor muito lucrativas (ex: RaiaDrogasil), vemos este 

negócio como tendo bom potencial. 

Neste relatório, insistimos na tese “que a empresa terá resultados melhores no segundo 

semestre, sem as perdas não recorrentes dos últimos dois trimestres. A rentabilidade deve 

melhorar ligeiramente na Ipiranga no restante do ano, com as outras empresas do grupo 

alcançando resultados ainda melhores que os já obtidos.”  Com isso, mantivemos nossa 

recomendação de Compra para UGPA3. 

No 2T18, os resultados consolidados do grupo de empresas da Ultrapar apresentaram 

crescimento de receita, mas expressiva queda na rentabilidade operacional, comparado ao 

mesmo período do ano passado.  Em relação ao 1T18, os números deste trimestre também 

mostraram incremento no faturamento, mas diminuição nas margens, mesmo se 

desconsiderarmos as perdas não recorrentes (R$ 286 milhões - multa paga à Petrobras) do 

1T18. 

A redução de margem no 2T18 foi decorrente, principalmente, das perdas relativas à greve 

dos caminhoneiros, cujo impacto no EBITDA consolidado foi de R$ 213 milhões, em sua 

maior parte na Ipiranga (88% do total).  No 2T18, com exceção da Ipiranga, todas as 

empresas da Ultrapar obtiveram bons resultados. 

A Ultrapar obteve um lucro consolidado no 2T18 de R$ 242 milhões (R$ 0,43 por ação), que 

foi 2,6% maior que no mesmo trimestre do ano passado e 226,9% superior ao 1T18. 
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fluxo de Capital Estrangeiro 

 8/8/18 30 dias Mês Ano

Saldo 340,9 651,4 587,6 (5.575,0)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 

FLUXO ESTRANGEIRO 
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DADOS RELEVANTES 
I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 181.331 133.827

Venda 61.264 259.322

Líquido 120.067 -125.495

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro

Oscilações 01 dia Agosto 2018

CDS Brasil 5 anos -2.85% 14.19% 51.19%

Minerio de Ferro -0.22% 5.19% -12.02%

Petroleo Brent 1.17% -1.06% 10.35%

Petroleo WTI 1.09% -1.21% 12.52%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Quarta-feira 08:00 BR FGV - IGP-10 (m/m) Agosto 1,00%

15/08/2018 08:30 BR Atividade econômica - IBC-Br (m/m) Junho -3,00%

08:30 BR Atividade econômica IBC-Br (a/a) Junho -3,00%

jan/00 BR Fluxos  de Moeda Semanal

09:30 EUA Vendas  no varejo exc auto (m/m) Julho 0,00% 0,00%

09:30:00 EUA Vendas  no varejo exc auto e gás Julho 0,00%

09:30:00 EUA Vendas  no varejo Grupo de controle Julho 0,00%

10:15:00 EUA Produção industria l  (m/m) - AS Julho 0,00% 1,00%

Quinta-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 15/ago

16/08/2018 10:00 BR Pesquisa  econômica Bloomberg ago Bras i l

09:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 11/ago

09:30 EUA Seguro-desemprego 04/ago

09:30 EUA Panorama dos  negócios  Fed da Fi ladél fia Agosto 22,50 25,70

09:30 EUA Construção de casas  novas Julho 1280mi l 1173mi l

09:30 EUA Construção de casas  novas  (m/m) Julho 7,00% -12,00%

09:30 EUA Licenças  para  construção Julho 1315mi l 1273mi l

09:30 EUA Alvarás  de construção (m/m) Julho 2,00% -2,00%

jan/00 EURO Balança comercia l  (Sazonal ) Junho 16,9 bi

jan/00 EURO Balança comercia l  (não sazonal ) Junho 16,5 bi

Sexta-feira 05:00:00 BR IPC FIPE- Semanal 15/ago

17/08/2018 00/jan BR IGP-M Inflação 2º Prévia Agosto 1,00%

06:00:00 EURO IPC principal  (a/a) Julho 1,00%

00/jan EURO IPC (a/a) Julho 2,00%

00/jan EURO IPC (m/m) Julho 0,00%
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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 à 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. 

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. 


