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MERCADOS
Bolsa

Índices, Câmbio e Commodities

O Ibovespa teve a influência das bolsas de NY para mais uma sessão de alta. No
fechamento a valorização ficou em 1,43% aos 78.602 pontos. A forte pressão
sobre a bolsa no final da semana passada deu novas oportunidades de compra
e veio a reação. Contudo, é importante manter atenção aos movimentos no
exterior e ao noticiário corporativo mais fraco a partir desta quarta-feira, com o
encerramento da safra de resultados do 2T18. O foco ficará mais concentrado
no cenário político e indicadores da segunda quinzena de agosto. Hoje as
bolsas internacionais mostram quedas generalizadas na Europa, nesta manhã e
baixa também no fechamento da Ásia. A agenda econômica traz o indicador de
atividade econômica de junho com alta de 3,30% no M/M e de 1,80% no A/A e
o IGP-10, no Brasil. Nos EUA, saem as vendas no varejo em julho, ainda nesta
manhã.
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Ontem foi dia de correção na moeda americana, após 3 sessões de alta. A
queda foi de 0,68% ante o real, com a cotação fechando em R$ 3,8620 no
mercado à vista. Mesmo assim, os fatores que vêm influenciando o
comportamento do dólar permanecem presentes.
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Apesar da continuidade de crise na Turquia com tensão em outros mercados, a
lira teve uma trégua e os mercados emergentes reagiram positivamente. Os
juros futuros encerram com a taxa DI para jan/20 em 8,17% ante 8,43% no dia
anterior. A taxa para jan/25 caiu de 11,71% para 11,39% ao ano.
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ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES

Copel Energia (CPLE6) – Lucro do 2T18 acima, por melhora do resultado operacional e
eventos não recorrentes
A Copel Energia registrou um lucro líquido de R$ 352,3 milhões no 2T18, com crescimento
de 133,5% em relação ao lucro de R$ 151,0 milhões do 2T17. Nesta base de comparação a
receita cresceu 13,6% e os custos/despesas vieram com alta de 11,1%, em percentual
abaixo da receita, resultando no aumento de 17,8% do EBITDA. No acumulado do 1S18 o
lucro líquido cresceu 21,8% para R$ 692,2 milhões.
Este ano as CPLE6 registram queda de 15,2% para uma cotação de R$ 20,20/ação,
correspondente a um valor de mercado de R$ 5,5 bilhões. Os múltiplos para 2018 são: P/L
de 4,1x e VE/EBITDA de 4,6x. O preço justo de R$ 32,00/ação traz um potencial de alta de
58,4% para suas ações.

O EBITDA no 2T18 somou R$ 833,1 milhões, 17,8% superior a R$ 707,2 milhões do 2T17,
explicado, principalmente, pelo maior volume de energia vendida, mas também impactado
por eventos não recorrentes, “destacando-se o incremento de R$ 72,1 milhões proveniente
de fornecedores de bens dos parques eólicos do Complexo - Brisa Potiguar e a provisão de
R$ 45,1 milhões referente a uma ação trabalhista coletiva”. Desconsiderando os efeitos
extraordinários, o EBITDA ajustado do 2T18 seria 0,1% superior ao mesmo período do ano
anterior.
A Receita Líquida do 2T18 totalizou R$ 3,6 bilhões (+13,6%) e refletiu o incremento de
19,1% na “receita de fornecimento”, decorrente do crescimento de 7,4% no volume de
energia vendida aos consumidores finais, somado ao reajuste tarifário de 10,28% da Copel
Distribuição válido a partir de 24/junho/17.
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Os investimentos no 2T18 foram de R$ 603,5 milhões, acumulando R$ 1,27 bilhão no 1S18,
estando previsto para 2018 um capex de R$ 2,88 bilhões. Sua dívida líquida caiu de R$ 8,4
bilhões no 1T18 para R$ 8,2 bilhões no 2T18, com proporcional redução da alavancagem,
de 3,3x para 3,1x, em base trimestral.

Cemig (CMIG4) – Prejuízo no 2T18 sensibilizado pela variação cambial/Eurobonds
A Cemig registrou no 2T18 um prejuízo líquido de R$ 60,4 milhões, que se compara ao lucro
líquido de R$ 138,1 milhões do 2T17, explicado por piora do resultado financeiro e
equivalência patrimonial negativa. No 1S18 o lucro caiu 20,4% em relação ao 1S17 para R$
404,2 milhões.
As CMIG4 registram alta de 23,8% este ano para um preço de R$ 8,00/ação (valor de
mercado de R$ 11,7 bilhões). Os múltiplos para 2018 são: P/L de 7,3x e VE/EBITDA de 6,5x.
O preço justo de R$ 10,00/ação, traz um potencial de alta de 25,0%.

Como destaque positivo a Receita Líquida cresceu 6,3% no 2T18 frente o 2T17 totalizando
R$ 5,5 bilhões. A energia vendida cresceu 4,0% para 14.076 GWh com destaque para o
segmento comercial e a energia de suprimento. Os Custos e Despesas Operacionais
somaram R$ 4,9 bilhões, com aumento de 3,3% em relação ao 2T17, em percentual abaixo
da receita. Ressalte-se também o ganho com eficiência operacional através da redução de
20% do PMSO para R$ 177 milhões entre os trimestres comparáveis. O EBITDA somou R$
810,1 milhões, 9,5% superior a igual trimestre do ano anterior, com melhora de margem
EBITDA, de 14,2% no 2T17 para 14,6% no 2T18.
Do lado negativo a Despesa financeira líquida alcançou de R$ 449 milhões no 2T18, em
função da variação cambial relacionada aos Eurobonds, parcialmente compensada por
ganhos com instrumentos de hedge, em função de ajuste a valor justo. Some-se a
Equivalência patrimonial negativa de R$ 83 milhões (versus R$ 30,5 milhões positivos no
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2T17), sendo que os resultados do 2T18 não contam com a receita de quotas das usinas
leiloadas em 2017.
A despesa financeira líquida cresceu 104% para R$ 696,8 milhões, impactada pela variação
cambial de R$ 532 milhões no trimestre. Ao final do 2T18 a dívida consolidada da
companhia era de R$ 14,6 bilhões. Considerado o caixa/aplicações financeiras de R$ 1,2
bilhão, a dívida líquida somava R$ 13,4 bilhões, com alavancagem de 3,6x o EBITDA e se
compara a R$ 12,8 bilhões do 1T18 (3,5x o EBITDA).

Cesp (CESP6) – Lucro do 2T18 acima do esperado impactado por acordo extrajudicial
A Cesp registrou no 2T18 um lucro líquido de R$ 341,0 milhões que se compara ao lucro
líquido de R$ 66,8 milhões do 2T17, notadamente explicado pelo impacto positivo de R$
353,4 milhões em função de Acordo Extrajudicial. Nesta base de comparação a Receita
Operacional Líquida cresceu 9,4% para R$ 391,2 milhões e o lucro bruto registrou
decréscimo de 37,8% somando R$ 90,7 milhões. Proporcionalmente o EBITDA ajustado caiu
43,4% para R$ 102,3 milhões, com margem de 26,2% afetada pelo GSF, função do maior
volume de energia comprada para revenda neste trimestre.
As CESP6 registram alta de 27,8% este ano para R$ 16,83/ação, equivalente a um valor de
mercado de R$ 5,5 bilhões. O preço justo aponta para R$ 19,00/ação, com potencial de alta
12,9%, mas o mercado segue acompanhando a evolução do processo de venda que
resultará na mudança de controle da companhia.

No 2T18 a Produção de Energia Elétrica da companhia atingiu 2.150,3 GWh, 2,06% inferior
ao 2T17, acumulando no 1S18 4.646,0 GWh, 2,3% abaixo do 1S17.
No 2T18 a Receita com Venda de Energia subiu 8,7% comparado ao 2T17, totalizando R$
458,8 milhões, em decorrência do maior volume de energia alocada no Ambiente de

Página | 4

Análise de Investimentos
15 de Agosto de 2018

Boletim Diário

Contratação Livre (74,7% ao preço médio de R$ 183,43/MWh), aliado ao aumento de
preços nesse segmento. Ainda no 2T18, o preço médio do Ambiente de Contratação
Regulada (ACR) foi de R$ 228,12, um aumento de 2,9% com relação ao preço de R$
221,12/MWh do 2T17. No acumulado do semestre, a receita foi de R$ 919,5 milhões,
aumento de 8,2% em comparação ao 1S17.
O Acordo Extrajudicial com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul proporcionou um
resultado de R$ 353,4 milhões.
Ao final do 2T18 a Dívida Financeira da companhia era de R$ 337,4 milhões, 13,6% inferior
ao 4T17 (R$ 390,6 milhões). Considerando os recursos em Caixa de R$ 508,7 milhões, a
Cesp era aplicadora líquida de caixa de R$ 171,3 milhões. Ao final de junho a dívida em
moeda estrangeira era de US$ 85,1 milhões, contra US$ 114,5 milhões em 31 de dezembro
de 2017, representando uma redução de 25,7%.

SLC Agrícola S.A. (SLCE3) – Forte resultado no 2T18 e no 1S18
A SLC Agrícola registrou no 2T18 um lucro líquido de R$ 168,2 milhões, com crescimento de
115% em relação ao lucro de R$ 78,2 milhões do 2T17. Um lucro recorde explicado por
crescimento de receita e melhora do resultado operacional, refletindo principalmente o
aumento do resultado bruto da soja e do algodão (excluindo os ativos biológicos) em
função dos recordes de produtividade alcançados.
Ao final do 1º semestre deste ano, o valor líquido dos ativos (NAV) da companhia era de R$
4,2 bilhões, equivalente a R$ 44,10/ação, que se compara ao preço de R$ 53,37/ação (após
alta de 110,1% este ano), equivalente a um valor de mercado de R$ 5,1 bilhões.

A empresa vem buscando um equilíbrio entre crescimento (através de arrendamentos e das
Joint Ventures atuais), geração de caixa, redução da alavancagem, com foco na melhoria de
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produtividade agrícola, maior eficiência operacional e escala de produção, e que no
conjunto, passam por redução dos custos e utilização de tecnologia.
Ainda como destaque do período, a produtividade de algodão em pluma acima do previsto,
estimada atualmente em 1.787kg/ha (7% acima do projeto).
No semestre em números consolidados: Receita Líquida de R$ 887, 7 milhões, EBITDA
ajustado de R$ 309,3 milhões Lucro Líquido de R$ 337,5 milhões, 57% acima do 1S17 (R$
197,3 milhões).
Ao final de junho de 2018 a dívida líquida ajustada da companhia era de R$ 1,09 bilhão em
linha com R$ 1,0 bilhão do 2T17.

JBS (JBSS3) – Prejuízo no 2T18 reflexo da variação cambial
A JBS registrou um prejuízo liquido de R$ 911,1 milhões no 2T18, que se compara ao lucro
de R$ 309,8 milhões do 2T17 basicamente por conta do pior resultado financeiro entre os
trimestres comparáveis. Em base ajustada (excluindo a variação cambial) a companhia
registrou um lucro líquido de R$ 3,0 bilhões.
Suas ações fecharam cotadas a R$ 8,92/ação com queda de 8,6% este ano. O preço justo de
R$ 11,70/ação embute um potencial de alta de 31,2% para seus papéis, que estão sendo
negociados a um valor de mercado de R$ 24,3 bilhões e com P/L e VE/EBITDA para 2018 de,
respectivamente, 8,3x e 4,9x.
A receita líquida do 2T18 cresceu 8,4% para R$ 45,2 bilhões ante o 2T17. No trimestre, 75%
das vendas globais da JBS foram realizadas nos mercados domésticos em que a companhia
atua e 25% por meio de exportações. O Fluxo de caixa livre atinge R$1,9 bilhão, revertendo
o resultado do mesmo trimestre do ano anterior.
O EBITDA ajustado (excluindo impacto de R$ 112,9 milhões na Seara por greve dos
caminhoneiros) apresentou alta de 12,8% para R$ 4,2 bilhões com margem EBITDA de 9,4%
ante 9,0% do 2T17.
Olhando ainda o 2º trimestre de 2018, destaque positivo para o lucro bruto de R$ 7,0
bilhões, com crescimento de 13,5% ante o 2T17, com margem bruta de 15,5% acima de
14,8% de igual trimestre do ano anterior. Esta evolução acima do crescimento da receita foi
a principal responsável pela construção do resultado operacional no trimestre.
Ao final do 2T18 a dívida líquida da JBS era de R$ 50,4 bilhões e se compara a R$ 47,8
bilhões do 1T18. Com isso sua alavancagem financeira elevou-se de 3,2x no trimestre
anterior para 3,5x no 2T18, abaixo de 4,2x do 2T17. Ao final do trimestre a liquidez total da
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companhia era de R$ 20,3 bilhões, superior em cinco vezes o endividamento de curto
prazo.

Estácio Participações (ESTC3) – Bons resultados com eficiência operacional
A ação ESTC3 encerrou ontem cotada a R$ 25,32 acumulando desvalorização de 22,1% em
2018. O valor de mercado atual da companhia é de R$ 7,8 bilhões e a ação está sendo
negociada a 2,51x o valor patrimonial.
A Estácio reportou ontem (14) seus resultados do 2T18 e 1S18, os quais se mostraram
bastante positivos, dada evolução de 3,4% da base total de alunos, a despeito da retração
de 4,8% do segmento presencial, evolução do ticket médio e crescimento da taxa de
retenção.
A companhia reportou crescimento de receita, eficiência operacional, com a margem bruta
evoluindo 6,6 pp (a/a) no 2T18 e 8,4 pp (a/a), para 55,6% e 57,3%, respectivamente. Além
disso, houve aumento no EBITDA e na margem EBITDA, permitindo um crescimento de
42,5% no lucro líquido do 2T18 e de 50,7% no 1S18, para R$ 236,9 milhões e R$ 434,3
milhões, respectivamente.
Desempenho Operacional:
A Estácio encerrou o 2T18 com um total de 558,2 mil alunos, 3,4(a/a), dado o aumento da
base de ensino a distância (EAD), que cresceu 21,1% (a/a), assim como o ensino presencial
Ex-FIES que cresceu 5,6%, ambos com uma menor evasão, demonstrando que a demanda
por Ensino Superior continua aquecida.
Na graduação presencial, a base totalizou 321,1 mil alunos no 2T18, 4,4% menor do que no
2T17, dada a redução de 26,2% na base de alunos FIES.
A base de alunos FIES totalizou 78,3 mil alunos (24,4% da base de graduação presencial) a
redução de 7,2 pp da base de graduação se deu em função ao aumento do número de
formandos FIES a partir do 1T17. No 1S18, apenas 2,1% dos novos alunos de graduação
presencial foram captados via FIES, contra 6,8% no período anterior.
Já a base de alunos de graduação EAD cresceu 25,7% (a/a), totalizando 156,8 mil alunos,
dada a expansão de novos polos de EAD (213 polos novos).
O ticket médio presencial no 2T18 registrou incremento de 6,4% (a/a), para R$ 799,8, o
resultado se deu em razão do reajuste de mensalidades de veteranos, em linha com sua
inflação dos custos, e também devido a Campanha DIS (Diluição Solidária, com o objetivo
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de continuar crescendo a base de alunos de forma sustentável alinhada as demandas dos
alunos).
Desempenho Financeiro:
A receita líquida da Estácio no 2T18 totalizou R$ 963,7 milhões e R$ 1,9 bilhão no 1S18,
aumento de 5,5% em relação ao 2T17 e 9,6% frente ao 1S17. Os principais fatos que
influenciaram positivamente o crescimento da receita foram: i) Aumento na receita de
mensalidades, dado o aumento no ticket médio e melhora das taxas de retenção de alunos;
ii) Aumento na linha de descontos e bolsas e iii) Redução na linha de impostos, em função
da reversão de PIS e COFINS.
Destaque para o custo caixa dos serviços prestados, cuja redução foi de 7,5%, para R$ 404,0
milhões (41,9% da receita líquida). O resultado se deu principalmente em função da linha
de pessoal, dada a implantação do novo plano de carreiras docente e do aumento do nível
de compartilhamento de disciplinas nas matrizes curriculares. Além disso, a companhia
destaca que estão em curso outras medidas para a otimização do custo docente. Dito isso,
o lucro bruto do período evoluiu 19,9%, para R$ 536,1 milhões, com ganho de 6,6 pp na
margem, para 55,6%.
As despesas comerciais que representaram 16,1% da receita líquida, apresentaram queda
de 3,5 pp na margem, dado o aumento da linha de Provisão para Devedores Duvidosos
(PDD). Já as despesas gerais e administrativas caixa representaram 13,2% da receita líquida,
queda de 1,6pp na margem frente ao 2T17, em função da perda de margem com despesas
de serviços de terceiros.
O EBITDA no 2T18 cresceu 7,9% (a/a), para R$ 274,1 milhões, com evolução de 0,6 pp na
margem, para 28,4%. Ao excluir os efeitos não recorrentes, o EBITDA ajustado totalizaria R$
283,5 milhões, com margem de 29,4%, incremento de 1,6 pp em relação ao apresentado no
2T17. No 1S18, margem EBITDA ajustada foi de 32,6% (+5,4 pp), para R$ 618,7 milhões,
dado o ganho de eficiência em custo de pessoal e ao ganho de margem na linha de aluguel.
O resultado financeiro totalizou R$ 30,1 milhões no 2T19, queda de 32,3% (a/a), dado o
aumento na linha de descontos financeiros. No 1S18, o resultado financeiro totalizou
R$56,2 milhões, 6,8% maior em relação ao 1S17.
Com isso, a Estácio reportou lucro líquido de R$ 236,9 milhões, com ganho de 6,4 pp na
margem, para 24,6%. No 1S18, o lucro líquido totalizou R$ 434,3 milhões, aumento de 6,2
pp na margem em relação ao 1S17, para 22,9%, em função do aumento no EBITDA do
período.
O Capex no trimestre totalizou R$ 38,5 milhões, aumento de 13,6% (a/a), dado o aumento
dos investimentos realizados nas linhas de edificações e benfeitorias.
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O endividamento bruto da Estácio encerrou o 2T18 em R$ 1,2 bilhão e o endividamento
líquido em R$ 615,5 milhões, com isso a relação dívida líquida/EBITDA ajustado (anualizado)
encerrou o trimestre em 0,1x vindo de 0,7x no 2T17.

Ferbasa (FESA4) - Forte elevação do lucro no 2T18
Nossa recomendação para FESA4 é de Compra com Preço Justo de R$ 23,80 por ação,
indicando um potencial de alta em 19%.
Os resultados da Ferbasa no 2T18, apresentaram queda de vendas, mas o forte aumento
dos preços na moeda nacional, impactado pela valorização do dólar, levaram ao
crescimento da receita, margens operacionais e do lucro líquido.
A Ferbasa obteve um lucro líquido de R$ 76 milhões (R$ 0,87 por ação) no 2T18, valor
19,8% superior ao do mesmo período do ano passado e 20,4% acima do 1T18.
Ferbasa - Resultados Trimestrais
Receita Líquida
Lucro Bruto

2T18
349
130

1T18
349
111

Margem Bruta

37,2%

127

R$ milhões

EBITDA Ajustado
Margem EBITDA

Resultado Financeiro
Lucro Líquido

28,8%

17,4%

2T17
271
91

31,7%

5,5 pp

33,5%

3,7 pp

94

34,9%

80

59,7%

36,5%

27,1%

9,4 pp

29,4%

7,1 pp

-4
76

8
63

-

16
64

-

Var.
0,0%

20,4%

Var.
43,0%

19,8%

Fonte: Ferbasa

No 2T18, a Ferbasa vendeu um total de 51,4 mil toneladas, que foi 1,9% menor que no
mesmo trimestre de 2017. O pior desempenho foi nas exportações das ligas de cromo, que
tiveram uma redução de 73,7%. A queda foi em parte compensada pelo aumento de 6,0%
no volume vendido destas ligas no Brasil. Um movimento contrário aconteceu nas ligas de
silício, que tiveram forte aumento das exportações (41,1%), mas queda de 28,9% no
mercado interno. O mercado externo segue aquecido para as duas ligas, sendo que no
mercado interno se viu um razoável aquecimento em 2018.
Os preços de referência para o Ferro Cromo Alto Carbono (FeCrAC) no 2T18 foram de US$
1,42 por libra (peso), que aumentam 20,3% sobre o 1T18, mas eram 7,8% menores que no
mesmo trimestre do ano passado. Porém, a taxa de câmbio média neste trimestre ficou
12,1% acima daquela verificado no 2T17, o que compensou a queda do preço em dólar.
Os melhores preços permitiram um ganho de 28,8% na receita, na comparação com o 2T17.
Como a Ferbasa tem custos em reais e receitas indexadas ao dólar, neste momento de
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desvalorização da moeda nacional a empresa consegue apresentar elevação em sua
margem da operação. Assim, a margem bruta subiu 3,7 pontos percentuais no trimestre e
a EBITDA aumentou 7,1 pp. Para ajudar este crescimento das margens, o custo de
produção médio por tonelada subiu (24,0%), menos que a receita/t. As despesas
operacionais também tiveram uma elevação menor que a receita, permitindo o aumento
do EBITDA.
Neste trimestre, o resultado financeiro foi negativo em R$ 4 milhões, contra um ganho de
R$ 16 milhões no 2T17. Isso ocorreu pelo maior volume de despesas financeiras oriundas
da empresa controladora das centrais eólicas, recentemente adquirida. Além disso, o
resultado do hedge foi negativo (R$ 2 milhões), comparado a um ganho de R$ 5 milhões no
2T17.
A aquisição das centrais eólicas (BW Guirapá) mudou a situação financeira da Ferbasa. Ao
final do 2T17, a empresa tinha um caixa líquido de R$ 474 milhões, mas agora a posição é
de uma dívida líquida de R$ 232 milhões. Isso decorre do financiamento de R$ 164 milhões
contraído para a aquisição das eólicas e R$ 344 milhões em dívidas já existentes nestas
empresas. A relação dívida líquida/EBITDA dos últimos doze meses era de 0,6x ao final do
2T18.
Neste trimestre, pela primeira vez, a empresa divulgou os números da eólicas. A receita
líquida no 2T18 somou R$ 23,2 milhões, com lucro bruto de R$ 7,1 milhões e um prejuízo
líquido de R$ 4,5 milhões, devido ao elevado volume de despesas financeiras (R$ 8,2
milhões).

CCR (CCRO3) - Um resultado fraco no 2T18
Neste ano, CCRO3 caiu 34,6%, enquanto o Ibovespa teve uma valorização de 2,9%.
O resultado da CCR, divulgado na noite de ontem, mostrou queda no tráfego, nas receitas,
margens e no lucro líquido. Os números neste trimestre foram fortemente impactos pela
greve dos caminhoneiros e a isenção da cobrança do eixo suspenso de caminhões vazios.
A CCR obteve no 2T18 um lucro líquido pró-forma de R$ 278 milhões (R$ 0,13 por ação),
que foi 37,8% menor que no trimestre anterior e 58,4% na comparação com o 2T17.
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CCR - Resultados Trimestrais - Pró-forma
R$ milhões

Receita Líquida (1)
Lucro Bruto
EBITDA ajustado
Margem EBITDA
Resultado Financeiro
Lucro Líquido
Trafego Consolidado - Mil Veículos
Tarifa Média - R$/Veíc. Equiv.

2T18
2.045
962
1.187

1T18
2.104
1.111
1.256

58,1%

59,7%

-1,7 pp

-271
278

-223
447

21,8%

226.006 242.118
6,71
6,79

Var.
-2,8%
-13,5%
-5,5%

2T17
1.985
1.029
1.721

Var.
3,0%
-6,5%
-31,0%

86,7% -28,7 pp

-311
667

-12,6%

-6,7% 239.238

-5,5%

6,54

2,6%

-37,8%

-1,2%

-58,4%

Fonte: CCR

A movimentação de veículos, nas oito concessões rodoviárias administradas pela CCR no
2T18 caiu 5,5%, comparado ao 2T17 e 6,7% em relação ao trimestre anterior. Ao final de
maio, em função das concessões feitas aos caminhoneiros, as rodovias estaduais
administradas pela CCR (RodoNorte, ViaLagos, ViaRio, AutoBAn, Rodoanel Oeste, Renovias,
SPVias e ViaOeste) deixaram de cobrar o eixo suspenso. Isso impactou severamente o
tráfego contabilizado pela empresa, que sem este efeito teria caído 3,4% e não 5,5%. O
efeito financeiro da medida foi estimado em R$ 26 milhões.
A tarifa média das concessões rodoviárias da CCR no 2T18 subiu 2,6%, comparado ao 2T17.
Este aumento compensou parte das perdas com o tráfego. Porém, em relação ao 1T18,
houve redução da tarifa média de 1,2%, que potencializou a queda na movimentação de
veículos. Estas alterações nas tarifas refletem os reajustes normais, na comparação anual,
e a isenções, na relação entre os trimestres.
Nos outros negócios da CCR, os destaques positivos no 2T18 foram o Metro Bahia, com
crescimento de 46,3% na Receita Bruta, devido a inauguração de novas estações, e o BH
Airport (+15,9% - aumento de cargas e passageiros).
Os custos dos serviços prestados (exceto Custo de Construção) no 2T18, comparados ao
2T17, tiveram um incremento de 6,7%, em consequência, principalmente, dos aumentos de
17,2% no Custo de Pessoal e 9,9% dos Serviços de Terceiros.
As despesas Administrativas no trimestre subiram pelo forte incremento (60,4%) nos
Serviços de Terceiros.
A queda na receita e a elevação dos custos e despesas levaram a uma redução de 31,0% no
EBITDA ajustado, em comparação ao 2T17, com queda de 28,7 pontos percentuais nesta
margem.
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O resultado financeiro foi beneficiado pela queda nas taxas de juros no Brasil. No
trimestre, a despesa financeira líquida foi de R$ 271 milhões, um valor 12,6% menor que no
mesmo período de 2017.
A divida líquida da CCR ao final do 2T18 era de R$ 12,9 bilhões, que subiu 9,1% no trimestre
e 16,6% nos últimos doze meses. A relação Dívida Líquida/EBITDA no 2T18 era de 2,6x,
comparado a 2,2x em março/18 e 1,8x ao final do 2T17.

PDG Realty (PDGR3) – Prejuízo líquido do 2T18 soma R$ 340 milhões, redução de 36,2%
ante o 2T17
A PDG (em recuperação judicial) encerrou o 1S18 com prejuízo líquido de R$ 600 milhões,
contra R $808 milhões no 1S17, queda de 25,7%. Sem lançamentos no ano vendas brutas
de R$ 95 milhões no 2T18, aumento de 50,8% sobre os 63 milhões do 2T17 e R$ 144
milhões no 1S18 (estável em relação ao 1S17), a empresa segue na busca da recuperação.
A PDG foca na finalização de projetos não concluídos. Para isso, continuam as negociações
com os bancos financiadores e com outros investidores do setor, para os recursos
necessários para entrega das obras.
Em junho a Companhia iniciou os pagamentos dos credores trabalhistas e dos credores das
classes III e IV que escolheram receber seu crédito em dinheiro (opção “A” do Plano). Ao
todo, esses pagamentos serão realizados em 6 parcelas, e a PDG já concluiu o pagamento
de 2 delas, referentes aos meses de junho e julho, totalizando R$28 milhões.
A ação PDGR3 encerrou ontem cotada a R$ 0,76 acumulando queda de 66,5% no ano. O
valor de mercado da empresa é de R$ 61,3 milhões.

Gafisa (GFSA3) – Marcada para 25/9 AGE para decisão de renovação do Conselho de
Administração da companhia
A ação GFSA3 encerrou ontem cotada a R$ 12,27 acumulando queda de 40,3% no ano com
valor de mercado de R$ 537,7 milhões.
Comentário: Além dos resultados financeiros penalizados pela crise no setor imobiliário e
endividamento acumulado pela companhia nos últimos anos, esta disputa pelo comando da
companhia é bastante negativa.
Na reunião do CA realizada ontem para deliberar sobre o pedido feito no fim de julho pela
maior acionista - a gestora de investimentos GWI Group, com 25,7% das ações - para
Página | 12

Análise de Investimentos
15 de Agosto de 2018

Boletim Diário

destituir o colegiado e eleger novos nomes. A nova reunião será realizada em 25/9, para
votar a destituição do grupo. Caso essa proposta seja aprovada, os acionistas poderão
escolher entre duas chapas para eleger o novo conselho, sendo uma apontada pela
administração e outra pela GWI.
Na reunião, o conselho se colocou contra a destituição, em uma manifestação que teve
cinco votos contrários e duas abstenções. As conselheiras Ana Maria Recart e Karen
Sanchez Guimarães, representantes da GWI, abriram mão de votar. A manifestação
negativa foi justificada pela falta de apresentação de motivos da GWI em seu pedido para
diluição do colegiado.
Em vez de expor suas razões, a GWI comunicou apenas os nomes de seus indicados na
chapa para ocupar o novo conselho. Entre os sete integrantes, estão as duas atuais
representantes, além do presidente da gestora, Mu Hak You, seu filho, Thiago You, e outras
três pessoas de confiança da gestora.
Por sua vez, a chapa da administração é composta por cinco membros atuais (Odair Garcia
Senra, presidente do conselho; Guilherme Vilazante, Tomás Rocha Awad, Eric Alencar e
Rodolpho Amboss) e dois nomes novos.
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FLUXO ESTRANGEIRO
Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões)
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
-4.000
-6.000
-8.000
-10.000

9.550

2.987

3.799

4.379

3.650

3.785
655

-1.834

-3.187

-4.232

-5.275

-5.936

-8.434
ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18

jul/18 ago/18

Fonte: Ibovespa, dados até 10/08/2018

Fluxo de Capital Estrangeiro

Saldo

10/8/18

30 dias

Mês

Ano

67,2

62,1

654,8

(5.507,8)

Fonte: B3

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro
200.000
170.000
140.000
110.000
80.000
50.000
20.000
-10.000
-40.000
-70.000
-100.000
-130.000
-160.000
-190.000
-220.000

Investidores Não Residentes

Investidores Insitucionais

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
Compra
Venda
Líquido

I. Não Residentes
205.815
88.261
117.554

I. Institucionais
140.515
263.577
-123.062
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DADOS RELEVANTES

Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)

CDS Brasil 5 anos
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Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

Petróleo Brent (em USD/barril)

Petróleo WTI (em USD/barril)
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Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

Oscilações
CDS Brasil 5 anos
Minerio de Ferro
Petroleo Brent
Petroleo WTI

01 dia
0.48%
-0.42%
-0.77%
-1.00%

Agosto
12.26%
5.65%
-3.16%
-3.48%

2018
48.63%
-11.64%
8.01%
9.94%
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AGENDA MACROECONÔMICA

Data
Quinta-feira
16/08/2018

Sexta-feira
17/08/2018

Segunda-feira
20/08/2018

Quarta-feira
22/08/2018

País /
Região
08:00
BR
10:00
BR
09:30
EUA
09:30
EUA
09:30
EUA
09:30
EUA
09:30
EUA
09:30
EUA
09:30
EUA
ja n/00
EURO
ja n/00
EURO
05:00:00
BR
00/ja n
BR
06:00:00
EURO
00/ja n
EURO
00/ja n
EURO

Horário

00/jan
00/jan
00:00:00
06:00
06:00:00
00/jan
00/jan
00/jan
01/jan

BR
BR
BR
BR
EURO
EURO
BR
EUA
EUA
EUA

Indicador
FGV: IPC-S (m/m)
Pes qui s a econômi ca Bl oomberg a go Bra s i l
Novos pedi dos s eguro-des emprego
Seguro-des emprego
Pa nora ma dos negóci os Fed da Fi l a dél fi a
Cons truçã o de ca s a s nova s
Cons truçã o de ca s a s nova s (m/m)
Li cença s pa ra cons truçã o
Al va rá s de cons truçã o (m/m)
Ba l a nça comerci a l (Sa zona l )
Ba l a nça comerci a l (nã o s a zona l )
IPC FIPE- Sema na l
IGP-M Infl a çã o 2º Prévi a
IPC pri nci pa l (a /a )
IPC (a /a )
IPC (m/m)
BC - Pes qui s a Focus (s emanal )
Bal ança Comerci al s emanal
CNI Confi dênci a Indus tri al
Total de Cri ação de Empregos Formai s
Produção de cons trução (m/m)
Produção de cons trução (a/a)
Fluxos de Moeda Semanal
MBA - Solicitações de emprés timos hipotecários
Vendas de cas as já exis tentes
Vendas cas as exis tentes (m/m)

Referência

Expectativa

Anterior

22,50
1280mi l
7,00%
1315mi l
2,00%

25,70
1173mi l
-12,00%
1273mi l
-2,00%
16,9 bi
16,5 bi

15/a go
11/a go
04/a go
Agos to
Jul ho
Jul ho
Jul ho
Jul ho
Junho
Junho
15/a go
Agos to
Jul ho
Jul ho
Jul ho

1,00%
1,00%
2,00%
0,00%

19/ago
Agos to
Jul ho
Junho
Junho

17/ago
Julho
Julho

-277 mi
50,20
-661
0,00%
2,00%

5,45 mi
1,00%

5,38 mi
-1,00%

Fonte: Bloomberg
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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.
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DISCLAIMER

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.
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