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Bolsa 

O Ibovespa teve oscilações mais fortes nesta semana com alta de 1,23% no 

fechamento de ontem, após a queda da quarta-feira. O índice fechou aos 

84.084 pontos, com giro financeiro de R$ 15,8 bilhões. É importante observar a 

reação do mercado neste último pregão que antecede a eleição presidencial. A 

continuidade da safra de resultados nesta sexta-feira também trará influência 

nos preços dos papéis, além do mercado de petróleo com a tensão no exterior. 

As bolsas internacionais fecharam pesadas na Ásia e caem na Europa. Hoje a 

agenda econômica traz dados domésticos com pouca relevância para o 

mercado e nos EIUA destaque para o PIB do 3T18 e outros indicadores da 

economia do país. 

Câmbio 

A moeda americana reagiu ao noticiário mais calmo do lado externo e encerrou 

o dia cotada a R$ 3,7052 com queda de 0,88%, no mercado à vista. 

Juros  

Na expectativa de mais uma divulgação de pesquisas no final do dia o mercado 

de juros mostrou indefinição de rumo, mas no fechamento a taxa do contrato 

de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/20 subiu de 7,403% para 7,47%. Na 

ponta mais longa (jan/25) a taxa do DI terminou em 10,19%, de 10,152 na 

véspera. 

 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

08:00 Fabricação PPI (m/m) Setembro 0,80%

08:00 Fabricação PPI (a/a) Setembro 15,09%

08:00 FGV - Custos  de Construção (m/m) Outubro 0,35% 0,33% 0,17%

09:30 Empréstimos  pendentes  (m/m) Setembro 0,30% 1,00%

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

09:30 PIB anual izado (t/t) 3T 3,30% 4,20%

09:30 Consumo pessoal 3T 3,30% 3,80%

09:30 PIB - Índice de preços 3T 2,10% 3,00%

09:30 Principais  gastos  pessoais  (t/t) 3T 1,80% 2,10%
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 84,084 1.2 6.0 10.1

Ibovespa Fut. 84,255 0.7 6.2 8.3

Nasdaq 7,318 3.0 (9.0) 6.0

DJIA 24,985 1.6 (5.6) 1.1

S&P 500 2,706 1.9 (7.2) 1.2

MSCI 2,006 0.9 (8.1) (4.6)

Tóquio 21,185 (0.4) (12.2) (6.9)

Xangai 2,599 (0.2) (7.9) (21.4)

Frankfurt 11,307 1.0 (7.7) (12.5)

Londres 7,004 0.6 (6.7) (8.9)

Mexico 46,276 0.7 (6.5) (6.2)

India 33,349 (1.0) (7.9) (2.1)

Rússia 1,121 (0.4) (6.0) 0.0

Dólar - vista R$ 3.71 (0.8) (8.5) 11.9

Dólar/Euro $1.14 (0.1) (2.0) (5.2)

Euro R$ 4.22 (0.9) (10.3) 6.0

Ouro $1,232.19 (0.1) 3.3 (5.4)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Grendene (GRND3) - Resultado líquido cai 18,6% nos 9M18 para R$ 334,2 milhões 

No 3T18 a redução do lucro líquido foi mais acentuada (ver tabela abaixo). Esta queda se 

deve principalmente ao menor ganho financeiro com a redução dos juros. A Grendene é 

forte aplicadora com caixa líquido de R$ 1,8 bilhão em set/18, variação positiva de 8,5% em 

relação aos R$1,7 bilhão de 31/12/2017.   

Do lado da operação, houve pequena evolução no número de pares de calçados vendidos 

no mercado interno e queda nas exportações.  Os preços melhoraram em ambos mercados.  

Segundo a companhia, o mercado interno apresentou um cenário de baixa demanda, o que 

também aconteceu em diversos destinos de exportação, especialmente na América Latina. 

A desvalorização cambial, a greve dos transportes e as incertezas políticas se traduziram em 

aumento de preços em diversos insumos. 

Geração de caixa - Nos 9M18, o caixa gerado nas atividades operacionais somou R$ 427,0 

milhões com a seguinte destinação:  

• R$ 55,4 milhões –pagamento de empréstimos  

• R$ 54,3 milhões -  investimentos em imobilizados e intangíveis 

• R$ 24,5 milhões - aplicações financeiras  

• R$274,0 milhões -dividendos e JCP  

• R$ 29,1 milhões – cobertura de prejuízo na venda de ações em tesouraria pelo 

exercício dos detentores de opções de compra outorgadas pela empresa. 

Investimentos – No 3T18 foram investidos R$ 16,5 milhões, somando R$ 54,3 milhões nos 9 

meses (redução de 29,6% sobre os 9M17). Os investimentos nos 9M18 foram: manutenção 

de prédios industriais e instalações, reposição do ativo imobilizado e aquisição de novos 

equipamentos para modernização do parque fabril e em projetos para melhoria da 

eficiência, 

Distribuição de Dividendos – R$ 47,2 milhões, ações ex-dividendo a partir de 06/11/2018 e 

pagamento a partir de 21/11/2018 acumulando R$171,6 milhões nos 9M18. A ação GRND3 

encerrou ontem cotada a R$ 7,74 acumulando queda de 15,4% no ano.  

Temos recomendação de COMPRA para a ação com preço justo de R$ 9,83 o que significa 

valorização potencial de 27%. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Lojas Renner (LREN3) – Crescimento de 44,8% no lucro líquido de 9 meses somando R$ 
580 milhões 

Bom desempenho no 3T18 e no acumulado do ano, com os seguintes destaques:  

• Bom ritmo de vendas no período com evolução de 11,3% na receita líquida do 3T18 e 

12% nos 9 meses e menor evolução nos custos, resultando numa melhora da margem bruta 

de 0,9 p.p nos 9 meses; 

• Forte crescimento no EBITDA (ver tabela). 

• Redução na despesa financeira líquida ajudando o resultado final. 

• Aumento no fluxo de caixa livre de R$ 137,1 milhões nos 9M17 para R$ 204,7 milhões 

nos 9M18. 

• Redução do endividamento líquido de R$ 842,1 milhões em set/17 para R$ 779,4 

milhões em set/18, com alavancagem de 0,49x. 
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Temos recomendação de COMPRA para a ação LREN3 com preço justo de R$ 37,0 por ação 

com potencial de valorização de 2,3% sobre o fechamento de ontem.  

Os investimentos que vêm sendo realizados com a expansão da rede de lojas e a 

transformação digital na companhia deverão trazer fortes resultados nos próximos 

períodos, considerando um cenário de retomada da economia brasileira. 

 

Pão de Açúcar (PCAR4) – Crescimento forte no lucro líquido do 3T18 somando R$ 188 
milhões 

O lucro consolidado dos acionistas controladores das operações em continuidade atingiu R$ 

188 milhões, superior em 18,8x o lucro do 3T17. Nos 9 meses o resultado líquido foi de R$ 

726 milhões, aumento de 194,3% sobre os 9M17. 

O Grupo Pão de Açucar mostrou crescimento nas principais linhas de resultado 

(consolidado) com destaque para o Assaí onde vem sendo realizados grandes 

investimentos. 
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Dívida líquida: A dívida líquida ajustada pelo saldo de recebíveis não antecipados totalizou 

R$ 3.260 milhões. A Companhia segue com baixo nível de alavancagem, com o indicador 

dívida líquida / EBITDA de -1,15x, redução em relação ao mesmo período do ano anterior 

de -1,30x. 

• Nos 9M18 a receita líquida somou R$ 35,3 bilhões (+10,0% s/ os 9M17); 

• O EBITDA atingiu R$ 2,1 bilhões, aumento de 33,4% no período de 9 meses; 

• O resultado financeiro (despesa líquida) caiu 21,0% somando R$ 414 milhões nos 

9M18. 

A ação PCAR4 encerrou ontem cotada a R$ 79,99 com valorização de 2,5% no ano. 

 

Usiminas (USIM5) - Um ótimo resultado no 3T18 

A Usiminas divulgou seus resultados do 3T18 nesta manhã, apresentando números muito 

positivos, com forte aumento da receita e na rentabilidade, que ficaram acima das nossas 

expectativas. 

No 3T18, a Usiminas obteve um lucro líquido de R$ 264 milhões (R$ 0,21 por ação), que foi 

242,9% maior que no mesmo trimestre do ano passado e reverteu o prejuízo do 2T18. 
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Usiminas - Resultados Trimestrais

R$ milhões 3T18 2T18 Var. 3T17 Var.

Receita Líquida 3.862 3.204 20,5% 2.737 41,1%

Lucro Bruto 644 583 10,6% 358 80,1%

Margem bruta 16,7% 18,2% -1,5 pp 13,1% 3,6 pp

EBITDA Ajustado 703 519 35,5% 453 55,2%

Margem EBITDA 18,2% 16,2% 2,0 pp 16,5% 1,7 pp

Resultado Financeiro -134 -277 -51,4% -65 106,9%

Lucro Líquido 264 -32 - 77 242,9%

Vendas de Aço - mil ton. 1.107 977 13,3% 1.016 9,0%

Preço Médio Siderurgia - R$/t. 3.108 2.992 3,9% 2.503 24,2%

Vendas de Minério - mil tons. 1.768 1.386 27,6% 904 95,6%

Fonte: Usiminas  

No 3T18, as vendas totais de aço da Usiminas aumentaram 9,0% em relação ao 3T17, 

principalmente pelo crescimento do volume vendido no mercado interno, que teve uma 

elevação de 12,5%, com queda de 14,2% das exportações.  Isso é positivo, pois no Brasil a 

empresa vende produtos de maior valor agregado com melhores preços. 

O preço médio de vendas na siderurgia subiu 24,2% em relação ao 3T17, sendo esta uma 

das maiores razões para melhoria na rentabilidade da empresa.  Isso é fruto da 

concentração das vendas no mercado interno e de correções dos preços realizadas nos 

últimos meses.  O custo caixa do aço ficou em R$ 2.109 por tonelada, tendo subido 4,7%, 

em função da alta dos preços do minério e do carvão. 

Em minério de ferro, houve enorme salto nas vendas (95,6%), com crescimentos nas 

vendas para a própria usina da Usiminas (4,7%) e um grande aumento (364,9%) nos 

embarques para terceiros.  O custo caixa do minério ficou em R$ 60,2/t no trimestre, tendo 

caído 4,8% em relação ao trimestre anterior, devido ao aumento das vendas e diluição dos 

custos. 

Neste trimestre, o total das Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas cresceu 16,1%, 

comparado ao 3T17, volume elevado mais inferior ao aumento da receita, o que contribuiu 

para o crescimento da margem operacional.  O maior volume despesas operacionais totais 

ocorreu pela redução dos ganhos com Créditos Fiscais (-89,9%) e o  Programa Reintegra (-

93,3%), que são contabilizados com Outras Receitas Operacionais. 

O resultado financeiro no 3T18 de R$ 134 milhões ficou 51,4% abaixo do trimestre anterior, 

mas cresceu 106,9% em relação ao 3T17.  Estas oscilações ocorreram, principalmente, 

devido às variações na taxa de câmbio e seu impacto na dívida em moeda estrangeira (22% 

do total) 
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No 3T18, a divida líquida somou R$ 4,2 bilhões, que caiu 11,2% no trmestre e 10,8% nos 

últimos doze meses.  Esta redução na dívida se deve à melhor geração de caixa e aos 

pagamentos feitos recentemente. 

Nossa recomendação para USIM5 é de Compra com Preço Justo de R$ 13,80 por ação, 

indicando um potencial de alta em 39,4%.  Este ano, USIM5 subiu 9,3% enquanto o 

Ibovespa teve alta de 10,1%. 

 

CCR (CCRO3) - Queda nos lucros em relação ao 3T17 

O resultado da CCR no 3T18, divulgado na noite de ontem, mostrou queda do tráfego e no 

lucro líquido, em relação com o mesmo trimestre do ano passado.  Comparado ao trimestre 

anterior, ocorreu uma forte recuperação, por conta das perdas que ocorreram no 2T18 com 

a greve dos caminhoneiros. 

A CCR obteve no 3T18 um lucro líquido pró-forma de R$ 365 milhões (R$ 0,18 por ação), 

que foi 22,7% menor que no 3T17, mas 22,7% acima do trimestre anterior. 

CCR - Resultados Trimestrais - Pró-forma

R$ milhões 3T18 2T18 Var. 3T17 Var.

Receita Líquida (1) 2.311 2.045 13,0% 2.136 8,2%

Lucro Bruto 1.125 962 17,0% 1.159 -2,9%

EBITDA ajustado 1.393 1.187 17,4% 1.373 1,5%

Margem EBITDA 60,3% 58,1% 2,2 pp 64,3% -4,0 pp

Resultado Financeiro -305 -271 12,6% -238 28,3%

Lucro Líquido 365 278 31,6% 472 -22,7%

Trafego Consolidado - Mil Veículos 243.184 226.006 7,6% 254.610 -4,5%

Tarifa Média - R$/Veíc. Equiv. 6,99 6,71 4,2% 6,70 4,3%

Fonte: CCR  

O tráfego nas oito concessões rodoviárias da CCR durante o 3T18 caiu 4,5% na comparação 

com o mesmo trimestre do ano passado, mas teve uma recuperação de 7,6% em relação ao 

2T18, que foi prejudicado pela greve dos caminhoneiros no final de maio.  A queda no 

tráfego, em relação ao ano passado, é muito explicada pela isenção na cobrança do eixo 

suspenso, determinada após a greve.  Sem este efeito, o tráfego teria caído apenas 0,1% na 

comparação com o 3T17. 

A tarifa média aumentou 4,3% em relação ao ano passado, com as maiores correções tendo 

ocorrido na NovaDutra (5,9%), MSvia (5,0%) e ViaLagos (4,9%). 
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Os outros negócios da CCR apresentaram um forte incremento da receita bruta no 

trimestre (26,5%), que atingiu R$ 551 milhões, equivalente a 24,2% do total.  Os destaques 

foram os crescimentos nas receitas da TAS (serviços aeroportuários) em 41,2%, no Metro 

Bahia (33,6%) e no aeroporto de Curaçao (27,7%). 

Os custos dos serviços prestados (exceto Custo de Construção) no 3T18, comparados ao 

3T17, tiveram um aumento de 4,6%, em consequência, principalmente, das altas de 25,0% 

no Custo de Pessoal e 22,1% dos Serviços de Terceiros, que foram em parte compensados 

pelas reduções no Custo da Outorga (65,7%) e Provisão de Manutenção (7,6%). 

O maior impacto no EBITDA veio do forte aumento das Despesas Administrativas neste 

trimestre, que no total subiram 42,0%.  Isso ocorreu com as fortes elevações dos Serviços 

de Terceiros (62,1%) e Pessoal (34,3%).  Estes aumentos ocorreram devido às elevações dos 

gastos com conservação na AutoBan e MSVia.  Além disso, a CCR incorreu em despesas 

extraordinárias relacionadas ao Comitê Independente, que está apurando denúncias no 

âmbito da Operação Lava Jato. 

Tudo isso levou a apenas uma pequena elevação no EBITDA, mas que teve uma redução de 

4,0 pontos percentuais nesta margem. 

O resultado financeiro do trimestre também contribuiu para a redução no lucro.  No 3T18, 

as despesas financeiras líquidas foram R$ 305 milhões, valor 28,3% maior que no ano 

passado.  As principais razões para este aumento são o aumento da dívida e operações em 

moeda estrangeira. 

A divida líquida da CCR ao final do 2T18 era de R$ 12,6 bilhões, que caiu 2,3% no trimestre, 

mas subiu 15,5% nos últimos doze meses.  A relação Dívida Líquida/EBITDA no 2T18 era de 

2,6x, igual à de junho/18 e maior que os 2,2x verificado ao final do 2T17. 

 

Suzano Papel e Celulose (SUZB3) – Resultados do 3T18, com destaque para a geração de 
caixa operacional e EBITDA recordes 

A ação SUZB3 encerrou ontem cotada a R$ 42,43 acumulando valorização de 127,0% em 

2018. O valor de mercado atual da companhia é de R$ 46,1 bilhões e a ação está sendo 

negociada a 4,34x o valor patrimonial.  

Os resultados do 3T18 trouxeram à tona a robustez da Suzano, com geração de caixa 

operacional e EBITDA ajustado atingindo recordes, sobretudo por um mercado de celulose 

ainda demandado, favorecendo o volume de vendas da companhia. No negócio de papel os 

resultados também se mostraram consistentes, com forte elevação do EBITDA ajustado. No 

geral, a Suzano registrou no trimestre crescimento de receita, EBITDA e ganho nas margens, 
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no entanto, o resultado líquido do período se mostrou penalizado pelo maior resultado 

financeiro negativo, levando a companhia a reportar prejuízo líquido de R$ 108 milhões, 

frente ao prejuízo de R$ 1,3 bilhão no 2T18 e lucro de R$ 906 milhões no 3T17. 

A companhia ainda destacou a autorização sem restrições concedidas pela SAMR (China) e 

Turquia, a decisão positiva do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e filing 

na Comissão Europeia, todas com o parecer sobre a transação envolvendo a Fibria. 

Desempenho Operacional 

Negócio de Celulose: No trimestre a Suzano comercializou 902,7 mil toneladas de celulose 

de mercado, 12,6% superior ao volume do 2T18 e 8,8% superior ao 3T17. No acumulado do 

ano, as vendas totalizaram 2,6 milhões de toneladas, com retração de 3,1% frente ao 

mesmo período do ano anterior. Destaque para a manutenção do preço líquido médio de 

em dólares, em US$ 751/t, sustentado pelos fundamentos positivos do mercado. Em reais, 

o preço foi de R$ 2.979/t, +10,8% T/T e +50,8% A/A, principalmente em função da 

desvalorização do real frente ao dólar.  

Com isso, a receita do negócio de celulose no 3T18 foi de R$ 2,7 bilhões, altas de 24,8% e 

64,0% frente ao 2T18 e 3T17, respectivamente. No acumulado do ano, o crescimento foi de 

44,4%, para R$ 6,9 bilhões. A Ásia e a Europa se mantiveram como os principais mercados 

consumidores, representando 79% da receita da venda de celulose. 

O custo caixa consolidado de produção de celulose de mercado no 3T18, com e sem 

parada, foi de R$ 619/t, redução de 1,8% e 1,9% frente ao 2T18 e 3T17, respectivamente.  

Negócio de papel: As vendas de papel totalizaram 336,0 mil toneladas no 3T18, 8,6% 

superior ao 3T17, dado que as vendas do negócio de bens de consumo estão sendo 

incorporadas no negócio de papel. Em relação ao 2T18, houve aumento de 18,5%, 

explicado pela sazonalidade no mercado interno de papéis e papelcartão, pela 

incorporação e ramp-up dos produtos da unidade de bens de consumo. No acumulado do 

ano, as vendas totalizaram 903,7 mil toneladas, 6,8% superior ao mesmo período do ano 

anterior. 

Com isso, a receita do negócio de papel totalizou R$ 1,3 bilhão no 3T18, registrando altas 

de 25,6% e 37,9%, frente ao 2T18 e 3T17, respectivamente. Nos 9M18, o crescimento 

registrado foi de 27,1% para R$ 3,3 bilhões. Destaque para a receita oriunda do Brasil, 

representando 73% da receita total de venda de papel. 
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Abertura da Receita (R$ mil) 3T18 3T17 Δ Y-o-Y 2T18 Δ Q-o-Q 9M18 9M17 Δ Y-o-Y

Mercado Externo 2.857             1.771             61,3% 2.312             23,5% 7.361                5.122                43,7%

Celulose 2.495             1.481             68,5% 2.001             24,7% 6.396                4.344                47,2%

Papel 361                 290                 24,4% 311                 16,1% 964                   778                   23,9%

Mercado Interno 1.149             823                 39,5% 892                 28,9% 2.847                2.256                26,2%

Celulose 193                 159                 21,9% 154                 25,5% 524                   448                   16,9%

Papel 956                 665                 43,8% 737                 29,6% 2.323                1.808                28,5%

Receita Líquida Total 4.006             2.595             54,4% 3.204             25,0% 10.208             7.378                38,4%

Celulose 2.689             1.640             64,0% 2.155             24,8% 6.920                4.792                44,4%

Papel               1.317                  955 37,9%               1.049 25,6%                 3.288                 2.586 27,1%

Fonte: Suzano  

Desempenho Consolidado 

No consolidado, a receita líquida da Suzano no 3T18 foi de R$ 4,0 bilhões, 25,0% e 54,4% 

maiores que no 2T18 e 3T17, respectivamente. No acumulado do ano a alta foi de 38,4%, 

para R$ 10,2 bilhões, com 72% proveniente do mercado externo. O aumento da receita se 

deu principalmente em função da desvalorização do real frente ao dólar e o aumento do 

preço lista da celulose. 

O CPV do trimestre totalizou R$ 2,0 bilhões ou R$ 1.584,7/ton. Frente ao 2T18, o CPV 

aumentou de 16,9%, dado o maior volume de vendas, somado à oneração do INSS sobre a 

folha de pagamento, o qual, anteriormente, caracterizava-se sobre a receita. Em relação ao 

3T17, houve aumento de 26,6% em função do maior preço de insumos industriais, maior 

volume de vendas, redução do benefício do Reintegra e a “reoneração” da folha de 

pagamento. Nos 9M18, o CPV foi de R$ 5,2 bilhões, 12,9% superior aos 9M17. 

O total das despesas com vendas e administrativas foi de R$ 290/t (R$ 359,6 milhões) no 

3T18, 43,0% superior ao 3T17 e 11,0% inferior em relação ao 2T18. 

O EBITDA Ajustado no 3T18 refletiu principalmente a valorização do preço lista de celulose, 

a desvalorização do BRL e o aumento do preço do papel nos mercados doméstico e 

internacional, totalizando R$ 2,2 bilhões (R$ 1.710/t), aumentos de 18% e 64,3% frente ao 

2T18 e ao 3T17, respectivamente.  

O resultado financeiro de líquido foi negativo em R$ 1,9 bilhão, frente ao também negativo 

de R$ 3,9 bilhões no 2T18 e o resultado positivo de R$ 269,6 milhões no 3T17. O Impacto 

partiu do saldo negativo da linha de Operações com Derivativos, cuja finalidade exclusiva é 

de proteção (Hedge). Conforme determinado pela política da companhia, o excedente de 

dólares poder ser parcialmente “hedgeado” (até 75% da exposição cambial dos próximos 

18 meses) através de instrumentos plain vanilla como Zero Cost Collar (ZCC) e Non-

Deliverable Forward (NDF). 

Com isso, a Suzano reportou prejuízo líquido de R$ 108 milhões no 3T18, frente ao prejuízo 

de R$ 1,8 bilhão no 2T18 e lucro de R$ 906 milhões no 3T17. Nos 9M18, o prejuízo 

acumulado é de R$ 1,1 bilhão frente ao lucro de 1,4 bilhão no 9M17. 
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Demonstração de Resultado (R$ mil) 3T18 3T17 Δ Y-o-Y 2T18 Δ Q-o-Q 9M18 9M17 Δ Y-o-Y

Receita Líquida de Vendas 4.005.524   2.594.692   54,4% 3.203.795   25,0% 10.208.178 7.378.470   38,4%

Custo dos Produtos Vendidos (1.963.077) (1.550.954) 26,6% (1.678.574) 16,9% (5.227.577)  (4.630.862) 12,9%

Lucro Bruto 2.042.447   1.043.738   95,7% 1.525.221   33,9% 4.980.601    2.747.608   81,3%

Margem Bruta 51,0% 40,2% 10,8 p.p. 47,6% 3,4 p.p. 48,8% 37,2% 11,6 p.p.

Receitas (Despesas) Operacionais (308.438)     (234.429)     31,6% (354.713)     -13,0% (942.381)      (661.294)     42,5%

EBIT 1.734.009   809.309      114,3% 1.170.508   48,1% 4.038.220    2.086.314   93,6%

Depreciação, Exaustão e Amortização 415.402      348.827      19,1% 374.932      10,8% 1.175.272    1.047.170   12,2%

EBITDA 2.149.411   1.158.136   85,6% 1.545.440   39,1% 5.213.492    3.133.484   66,4%

Margem EBITDA 53,7% 44,6% 9,0 p.p. 48,2% 5,4 p.p. 51,1% 42,5% 8,6 p.p.

EBITDA Ajustado1 2.117.916   1.185.877   78,6% 1.572.729   34,7% 5.218.928    3.189.793   63,6%

Margem EBITDA Ajustada1 52,9% 45,7% 7,2 p.p. 49,1% 3,8 p.p. 51,1% 43,2% 7,9 p.p.

Resultado Financeiro (1.962.988) 269.680      -827,9% (3.969.632) -50,5% (6.089.970)  (283.063)     2051,5%

Lucro Líquido do Exercício (107.608)     800.876      -113,4% (1.848.971) -94,2% (1.143.452)  1.449.567   -178,9%

Margem Líquida -2,7% 30,9% -33,6 p.p. -57,7% 55,0 p.p. -11,2% 19,6% -30,8 p.p.

Fonte: Suzano  

O endividamento bruto no 3T18 era de R$ 23,8 bilhões, sendo 92,6% dos vencimentos no 

longo prazo e 7,4% no curto prazo. A dívida em moeda estrangeira representou 59,5% da 

dívida total e em moeda nacional era de 40,5%. A dívida líquida era de R$ 10,8 bilhões (US$ 

2,7 bilhões) vs. R$ 9,9 bilhões (US$ 2,6 bilhões) em 30 de junho de 2018. 

A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado em reais ficou em 1,6x ante 1,7x no trimestre 

anterior, com a redução desse indicador explicada pela variação cambial do período. 

 

Vale (VALE5) - Teleconferência de resultados do 3T18 

Os resultados da Vale no 3T18 mostraram aumentos nas vendas, na receita e nas margens.  

Os números vieram em linha com nossas expectativas, em termos operacionais, mas o 

Impairment contabilizado no trimestre, além de um resultado financeiro negativo acima do 

esperado, levou o lucro a ficar abaixo das nossas projeções.  O lucro líquido da Vale no 3T18 

foi de US$ 1,4 bilhão, valor 36,9% menor que 3T17, mas 18 vezes maior que no trimestre 

anterior. 

A Vale promoveu uma teleconferência na manhã de ontem para discutir este resultado, 

insistindo no bom momento para o minério de ferro com alta qualidade e na “freada de 

arrumação” no segmento de metais básicos.  Além disso, a empresa frisou que pretende 

manter elevados os dividendos e fazer outras recompras de ações. 

Os assuntos discutidos na reunião foram os seguintes: 

• Recompra: Já fizeram metade do valor autorizado de US$ 1 bilhão, com preço médio 

de US$ 13,27 (fechamento do ADR ontem foi a US$ 14,72); 

• Projeto S11D já está produzindo em ritmo de 50 milhões de toneladas ao ano, sendo 

que a capacidade é de 90 milhões de t/ano; 
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• Alta de preços do minério nos últimos dias foi consequência do aumento da demanda 

chinesa, em função dos estímulos concedidos pelo governo; 

• Metais básicos 

- Estão fazendo uma completa reestruturação da área, o que está levando a uma elevação 

do custo; 

- Volumes de vendas serão voluntariamente reduzidos neste ano e em 2019; 

- Voltarão a produzir no limite da capacidade de produção em 2020; 

- Em 2020, a produção será de produtos com maior qualidade e se espera que os preços 

estejam melhores que no momento; 

• Novos projetos: 

- Gelado: Produção de minério ferro (10 milhões de toneladas ano) proveniente da 

barragem de rejeitos de Carajás, com investimentos de US$ 428 milhões; 

- Salobo 3: Investimento de US$ 3 bilhões numa usina de cobre, “gêmea” com as duas 

anteriores; 

- Estão estudando o desgargalamento do Projeto S11D (minério de alta qualidade); 

• Custos do minério de ferro:  

- Queda conforme o previsto (IS$ 2,3/t no C1); 

- Para os 4T18, os custos devem ser mantidos no patamar do 3T18; 

- No 1T18 o custo deve subir (sazonalidade); 

• Carvão:  

- Forte alta dos custos deve continuar nos próximos três trimestres.  Está sendo realizada 

uma grande reestruturação da mina, destinado ao seu desgargalamento; 

- Custos devem baixar no 2T19; 

- Produção crescerá fortemente a partir do segundo semestre de 2019; 

• Investimentos: Valor no 3T18 (US$ 692 milhões) foi muito baixo e deve aumentar nos 

próximos trimestre com o início de vários pequenos projetos; 
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• Samarco: Já estão construindo uma nova barragem de rejeitos, que deve ficar pronta 

ao final do ano.  Daí será pedida uma nova licença de operações. Estimam o reinício das 

operações para 2020; 

• Dívida: Não há intenção de baixar do atual patamar (US$ 10 bilhões); 

• Bunker (combustível usado em navios):  

- Alta do produto (acompanhando o petróleo) foi uma das razões para o aumento nos 

custos do frete marítimo; 

- Expectativa de queda nos custos durante 2019; 

- Vão usar de mecanismos de hedge para manter o custo. 

 

EDP – Energias do Brasil S.A. (ENBR3) – Venda de Ativos de Geração no Espírito Santo 

A EDP - Energias do Brasil S.A. assinou ontem (25/out) um contrato de compra e venda de 

ações com a Statkraft Energias Renováveis S.A. para alienar 100% das ações detidas pela 

companhia na EDP Pequenas Centrais Hidroelétricas S.A., composta por sete usinas 

hidrelétricas, e na Santa Fé Energia S.A., totalizando 131,9 MW de capacidade instalada e 

68,8 MW médios de garantia física, com prazo final de concessão entre 2025 e 2031.  

O valor total da transação foi de R$ 704 milhões, incluindo dívida líquida estimada em R$ 

113 milhões. Deste modo, o valor a ser recebido será de R$ 591 milhões, ajustado entre a 

presente data e a data de fechamento. A operação está sujeita à aprovação do CADE e da 

ANEEL.  

Ao preço de R$ 14,31/ação as ENBR3 registram alta de 6,0% este ano. O preço justo de R$ 

17,00/ação corresponde a um potencial de alta de 18,8%. 

Segundo comunicado, “com a presente transação, conclui-se o processo de reciclagem de 

capital em pequenas centrais hidrelétricas iniciado com a venda da Pantanal Energética em 

2016, em linha com a prioridade estratégia de desinvestimento em ativos não “core”. No 

segmento de geração, o portfólio da Companhia está focado em usinas de médio porte, 

atualmente com seis usinas hidrelétricas e uma termoelétrica, com capacidades entre 100 e 

1.000 MW”. 
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Cielo (CIEL3) – Paulo Rogério Caffarelli é o Novo Diretor-Presidente da Cielo 

O Conselho de Administração da Cielo aprovou por unanimidade a eleição do Sr. Paulo 

Rogério Caffarelli como novo Diretor-Presidente da Cielo, cujos efeitos se iniciam em 05 de 

novembro de 2018, com sua posse efetiva após homologação por parte do Banco Central 

do Brasil.  

Vemos como positiva a chegada de Caffarelli, mas em termos de resultado, o ano de 2018 

ainda será de ajustes e construção de valor, com melhora de lucratividade em 2019. 

Lembrando que a Cielo pagará proventos fixos (dividendos e juros sobre capital próprio) de 

R$ 3,5 bilhões referentes ao ano fiscal de 2018, cuja periodicidade foi alterada, de 

semestral para trimestral.  

As CIEL3 registram forte queda de 45,5% este ano para uma cotação de R$ 12,00/ação, 

correspondente a um valor de mercado de R$ 32,6 bilhões. Os múltiplos para 2018 são: P/L 

de 8,9x e VE/EBITDA de 7,4x. O preço justo de R$ 22,50/ação traz um potencial de alta de 

87,5% para suas ações. 

Conforme comunicado, “ao longo de sua carreira profissional Caffarelli ocupou posições de 

destaque, acumulando profundo conhecimento nas áreas bancárias e de meios de 

pagamentos”. Na indústria de meios de pagamentos, por exemplo, “Caffarelli assumiu a 

Presidência da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (ABECS) entre os 

anos de 2009 a 2012, como um dos interlocutores com o BC para o desenvolvimento da 

autorregulação do setor. Foi, ainda, Presidente do Conselho de Administração da Cielo”.  

Na Cielo “espera-se a entrega de bons resultados, com foco no incremento da 

competitividade e no contínuo investimento em inovação”. Sua chegada objetiva também a 

manutenção da liderança da companhia no mercado brasileiro de meios de pagamentos, 

com a oferta mais completa e crescentemente competitiva de produtos e serviços a seus 

clientes.  

 

Banco do Brasil (BBAS3) – Substituição do presidente Paulo Caffarelli 

O Banco do Brasil anunciou que seu presidente Paulo Caffarelli apresentou pedido de 

renúncia aos cargos de presidente e membro do conselho de administração do banco, com 

efeito, a partir de 1º de novembro.  

Na presidência do banco entra Marcelo Labuto, ex-CEO do BB Seguridade, unidade de 

seguros do Banco do Brasil, e atual responsável pela área de varejo do banco. O mandato 

de Labuto pode ser curto, caso o presidente eleito resolva mudar o comando do banco. 
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Como anunciado, Caffarelli assumirá a presidência da Cielo, empresa de pagamentos 

controlada em conjunto pelo Banco do Brasil e pelo Banco Bradesco. 

Às vésperas da eleição de um novo presidente, já era esperada a troca de comando, que de 

certa forma, foi antecipada. Seguimos com recomendação de compra para BBAS3 com 

preço justo de R$ 52,00/ação, equivalente a um potencial de alta de 29,7% em relação a 

cotação de R$ 40,10/ação. 

Na gestão de Caffarelli o ROAE do BB subiu de 6,6% (base mai/16) para 13,8% no 2T18, um 

trabalho marcado pelo foco na eficiência operacional do banco, com resultados bastante 

claros e positivos no sentido de maior retorno a seus acionistas.  

“Como Presidente do BB desde maio de 2016, Caffarelli deixa uma vasta história de cargos 

executivos ao longo de seus mais de 30 anos como funcionário da instituição. Dentre suas 

principais posições, ocupou os cargos de Vice-Presidente de Cartões e Novos Negócios de 

Varejo, Vice-Presidente de Negócios de Atacado, Negócios Internacionais e Private Banking. 

Na posição de Diretor, foi responsável pelas áreas de Distribuição, de Logística, de 

Marketing e Comunicação e de Novos Negócios de Varejo”. 

 

Copel Energia S.A. (CPLE6) – Atualização sobre o cronograma de obras da UHE Colider 

A Copel Energia revisou o cronograma de obras da Usina Hidrelétrica de Colíder, uma 

companhia 100% da controlada Copel GeT. Possui uma capacidade instalada de 300 MW, 

garantia física de 178,1 MW médios, 125 MW médios de energia vendida no ACR ao preço 

de R$ 168,87/MWh e vencimento da concessão em 16.01.2046. 

No final de agosto de 2018, durante os ensaios de comissionamento da Unidade Geradora 

01 da Usina Hidrelétrica de Colíder, identificou-se um problema no sistema de 

movimentação das comportas de jusante das Unidades Geradoras. Esperava-se a retomada 

em 2 meses, mas concluiu-se que a solução necessitaria de alteração no projeto das guias 

das comportas e demandaria um tempo adicional.  

Nesse contexto, a data de início operacional, que estava anteriormente prevista para 

outubro de 2018, foi revisada para o mês de dezembro de 2018. A usina descontratou a 

totalidade de sua energia a ser entregue em 2018 via Mecanismo de Compensação de 

Sobras e Déficits - MCSD, não havendo, dessa forma, obrigação de compra de energia no 

mercado de curto prazo para esse ano. Este ano as CPLE6 registram alta de 4,9% para uma 

cotação de R$ 25,00/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 6,8 bilhões. Os 

múltiplos para 2018 são: P/L de 5,1x e VE/EBITDA de 4,9x. O preço justo de R$ 32,00/ação 

traz um potencial de alta de 28,0% para suas ações. 
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fluxo de Capital Estrangeiro 

 23/10/18 30 dias Mês Ano

Saldo (776,4) 397,4 (2.215,3) (1.920,7)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 98.403 259.889

Venda 177.288 188.280

Líquido -78.885 71.609

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Outubro 2018

CDS Brasil 5 anos 0.03% -19.24% 31.16%

Minerio de Ferro 1.34% 7.72% -2.28%

Petroleo Brent -0.87% -7.86% 14.50%

Petroleo WTI -1.20% -9.19% 10.19%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Segunda-feira 07:25 BR BC - Pesquisa  Focus  (semanal )

29/10/2018 08:00 BR FGV - IGP-M  (m/m) Outubro 2,00%

08:00 BR FGV - IGP-M  (a/a) Outubro 10,00%

09:30 BR Resultado primário do setor públ ico consol idado Setembro -16,9bi

09:30 BR Coeficiente % da dívida/PIB Setembro 51,00%

14:00 BR Balança Comercia l  semanal 28/out

09:30 EUA Renda pessoal Setembro

09:30 EUA Gastos  pessoais Setembro

09:30 EUA Deflator DCP (m/m) Setembro

09:30 EUA Deflator DCP (a/a) Setembro 2,00%

09:30 EUA Principal  DCP (m/m) Setembro

09:30 EUA Principal  DCP (a/a) Setembro 2,00%

Terça-feira 08:00 BR Taxa de desemprego nacional Setembro 12,00%

30/10/2018 07:00 EURO Confiança na economia Outubro 110,90

07:00 EURO Indicador de Cl ima para  os  Negócios Outubro 121,00%

07:00 EURO Confiança industria l Outubro 4,70

07:00 EURO Confiança em serviços Outubro 14,60

07:00 EURO PIB sazonal   (t/t) 3T

07:00 EURO PIB sazonal  (a/a) 3T 2,00%

07:00 EURO Confiança do consumidor Outubro

22:00 CH PMI não manufatura Outubro 54,90

22:00 CH PMI Manufatura Outubro 50,80

Quarta-feira 11:30 BR Fluxos  de Moeda Semanal

31/10/2018 BR Taxa Sel ic 31/out 7,00%

08:00 EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários 26/out

09:15 EUA ADP - Variação setor empregos Outubro 207mi l 230mi l

09:30 EUA Índice de Custo de Emprego 3T 1,00% 1,00%

10:45 EUA PMI Chicago Outubro 61,80 60,40

07:00 EURO IPC principal  (a/a) Outubro 1,00%

07:00 EURO Estimativa  do IPC (a/a) Outubro 2,00%

22:45 CH Caixin China PMI Manuf Outubro 50,00

Quinta-feira 08:00 BR Produção industria l  (m/m) - AS Setembro

01/11/2018 08:00 BR Produção industria l  (a/a) Setembro 2,00%

08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 31/out

09:00 BR Markit Bras i l  PMI Manufatura Outubro 50,90

00:00 BR Vendas  de veículos  Fenabrave Outubro 213.350

00:00 BR Balança comercia l  mensal Outubro 4971mi

00:00 BR Total  de exportações Outubro 19087mi

00:00 BR Total  de importação Outubro 14116mi
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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. 


