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Bolsa 

O Ibovespa encerrou a quarta-feira em queda de 1,08% aos 87.714 com giro 

financeiro de R$ 13,3 bilhões. Nesta primeira semana de novembro o mercado 

segue bastante sensível ao noticiário político (doméstico e externo) e aos 

resultados corporativos do 3T18. Ontem a bolsa abriu em alta, mas não resistiu 

à pressão vendedora. Os investidores estrangeiros seguem pouco ativos nestes 

dias. Um maior número de resultados divulgados no final da quarta-feira 

deverá refletir nos papéis destas companhias hoje, com algumas empresas 

mostrando desempenho mais fraco. Hoje, acontece a reunião do Federal 

Reserve (Fed) no final da tarde e além deste evento, a agenda econômica traz 

dados de emprego nos EUA e no Brasil saiu o IPC-S com alta de 0,43%. Na 

China, a balança comercial de outubro ficou em US$ 34,0 bilhões, perto das 

expectativas. As bolsas mostram alta na zona do euro e no fechamento na Ásia. 

Nos EUA os futuros indicam queda.  

Câmbio 

Em dia de volatilidade, a moeda americana voltou a cair no mercado à vista, 

fechando com queda de 0,54%, a R$ 3,7395. No futuro, o dólar para dezembro 

terminou o dia em R$ 3,7380, em queda de 0,80%. 

Juros  

Os juros futuros mostraram recuo na ponta mais curta (jan/20), reflexo da 

divulgação do IPCA de out/18 próximo do piso das estimativas do mercado. A 

taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/20 fechou em 7,12%, 

de 7,153% no ajuste anterior. A taxa do DI para jan/25 avançou de 9,822% para 

9,86%. 

 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

8:00 FGV: IPC-S (m/m) 7-Nov-18 0,43% 0,43% 0,49%

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

11:30 Novos  pedidos  seguro-desemprego 3-Nov-18 213 mi l 214 mi l

11:30 Seguro-desemprego 27-Oct-18 1634 mi l 1631 mi l

Europa Referência Expectativa Apurado Anterior

23:30 IPP (a/a) Outubro 3,6%

23:30 IPC (a/a) Outubro 2,5%
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JBSS3

UGPA3

RAIL3

NATU3

BRKM5

CIEL3

MGLU3

BTOW3

ESTC3

ELET3

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 87.714 (1,1) 0,3 14,8

Ibovespa Fut. 88.400 (1,0) 0,8 13,6

Nasdaq 7.571 2,6 3,6 9,7

DJIA 26.180 2,1 4,2 5,9

S&P 500 2.814 2,1 3,8 5,2

MSCI 2.084 1,6 3,1 (0,9)

Tóquio 22.487 1,8 2,6 (1,2)

Xangai 2.636 (0,2) 1,3 (20,3)

Frankfurt 11.579 0,8 1,1 (10,4)

Londres 7.117 1,1 (0,2) (7,4)

Mexico 46.917 1,3 6,8 (4,9)

India 35.238 0,7 2,3 3,5

Rússia 1.164 1,1 3,4 0,0

Dólar - vista R$ 3,74 (0,7) 0,4 12,8

Dólar/Euro $1,14 (0,0) 1,0 (4,8)

Euro R$ 4,28 (0,3) 1,6 7,6

Ouro $1.226,54 (0,1) 1,0 (5,9)

* Dia anterior, exceto Ásia
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MRV Engenharia (MRVE3) – Redução de 13,8% no lucro líquido do 3T18, somando R$ 174 
milhões ante R$ 202 milhões no 3T17 

No acumulado de 9M18 o resultado líquido da empresa aumentou 5,6% passando de R$ 

473 milhões para R$ 500 milhões com a margem líquida caindo de 14,0% para 12,8%.  

Os principais destaques do 3T18 foram: 

• Aumento de 20% no número de unidades lançadas em relação ao 3T17. Para os 

lançamentos previstos no 4T18, a Companhia já possui 81% dos alvarás necessários para 

atingir o objetivo de 50 mil unidades no ano (MRV 100%); 

• Total de 30.508 unidades vendidas em 9 meses, aumento de 6,3% sobre os 9M17. No 

3T18/3T17 houve queda nas vendas, justificada pela instabilidade no processo de repasse 

das vendas no Estado de SP, e aumento do volume da Venda Garantida (4 novas regionais); 

• Nos 9M18 foram vendidas 25.037 unidades líquidas, crescimento de 8,4% quando 

comparado aos 9M17; 

MRV Engenharia (MRVE3) - Resumo dos Resultados  
     R$ milhões 3T17 3T18 Var. % 

 
9M17 9M18 Var. % 

Receita Líquida 1.245 1.352 8,6 
 

3.398 3.898 14,7 

Lucro Bruto 424 447 5,4 
 

1.150 1.300 13,0 

EBITDA  273 238 -12,8 
 

623 716 14,9 

Lucro Líquido 202 174 -13,9 
 

473 500 5,7 

Geração (Queima) de Caixa 116 242 108,6 
 

290 425 46,6 

      Var. p.p 
 

    Var. p.p 

Margem Bruta 34,1% 33,1% -1,0 
 

33,8% 33,4% -0,5 

Margem EBITDA 21,9% 17,6% -4,3 
 

18,3% 18,4% 0,0 

Margem Líquida 16,2% 12,9% -3,4 
 

13,9% 12,8% -1,1 

Endividamento Líquido 353 313 -11,3 
 

353 313 -11,3 

Divida Liq/EBITDA (12M)  (x) 0,45 0,32 - 
 

0,45 0,32 - 

Divida Liq/Patr. Liquido 6,1% 5,2% -0,9 
 

6,1% 5,2% -0,9 

ROE (12 meses) 
       Desempenho Operacional     Var. % 

 
    Var. % 

Lançamentos (empresa) (R$ milhões) 1.413 1.680 18,9 
 

3.956 4.193 6,0 

Vendas Contratadas (empresa) (R$ milhões) 1.547 1.453 -6,1 
 

4.319 4.484 3,8 

Distratos (R$ milhões) 264 279 5,7 
 

818 790 -3,4 

Unidades Vendidas 10.434 9.804 -6,0 
 

28.697 30.508 6,3 

Fonte: MRV Engenharia 
        

  

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Melhora no resultado financeiro líquido e endividamento bastante confortável (0,332x o 

EBITDA de 12 meses).  

Cisão Parcial MRV – Log No dia 29 de outubro de 2018 a Companhia divulgou Fato 

Relevante a respeito da reorganização societária que envolve a Companhia e sua 

controlada em conjunto Log. A reorganização pretendida compreende a cisão parcial da 

Companhia, com o objetivo de segregar as ações de sua propriedade emitidas pela Log e a 

incorporação da Parcela Cindida pela Log com a entrega, aos acionistas da Companhia, das 

ações emitidas pela Log de propriedade da Companhia, na proporção de suas participações 

no capital social. 

A ação MRVE3 encerrou ontem cotada a R$ 12,39 acumulando queda de 13,4% no ano. 

Temos recomendação de COMPRA para a ação com preço justo de R$ 16,55/ação, o que 

implica uma valorização potencial de R$ 33,6%. 

 

Banco do Brasil (BBAS3) – Bom resultado do 3T18 em linha 

O Banco do Brasil registrou no 3T18 um lucro líquido de R$ 3,2 bilhões, com crescimento de 

11,8% em relação ao 3T17 (R$ 2,8 bilhões). Já o lucro líquido ajustado no trimestre, que 

exclui eventos extraordinários, cresceu 25,6% na mesma base de comparação, para R$ 3,4 

bilhões, em linha com nossa estimativa.  

Esse resultado ajustado foi impactado positivamente pelo incremento da margem 

financeira líquida – por redução de 37,5% das despesas de PDD, aliado ao crescimento de 

4,7% das receitas de tarifas, e evolução das despesas administrativas (pessoal e outras 

adm.), abaixo da inflação (0% no trimestre e +0,8% no 9M18). 

Seguimos com recomendação de compra e preço justo de R$ 52,00/ação, que embute um 

potencial de alta de 25,5% quando comparado a cotação de R$ 41,45/ação. Nesse preço o 

valor de mercado do BB é de R$ 118,8 bilhões. Suas ações estão sendo negociadas a 1,1x o 

seu valor patrimonial e com P/L de 9,1x para 2018. 
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Com base no resultado do 9M18 o BB revisou para baixo sua expectativa de evolução da 

Margem Financeira Bruta, de -5% a 0% para o intervalo entre -6,5% e -5,0%. As demais 

estimativas foram mantidas. 

Em adição, o Conselho Diretor do BB aprovou a distribuição de R$ 1,16 bilhão na forma de 

JCP, equivalente a R$ 0,41689360986/ação, a ser pago em 30/11/2018, tendo como base a 

posição acionária de 21/11/2018, sendo as ações negociadas ex-juros a partir de 

22/11/2018. O yield líquido é de 0,85%. 

 

O índice de inadimplência medido pelas operações vencidas há mais de 90 dias, continua 

com tendência de queda, e em set/18 era de 2,83% que se compara a 3,34% em jun/18.  O 

BB destaca que o caso específico em recuperação judicial foi reestruturado dentro do 3T18. 

O banco mantém cobertura compatível com o perfil de risco de sua carteira, sendo de 

192,7% ao final de set/18. 

 

Cosan S.A. (CSAN3) – Resultado do 3T18 ajustado, acima do esperado 

A companhia reportou seus resultados referentes ao 3º trimestre de 2018 com EBITDA em 

linha, Receita e Lucro acima do esperado. Como pano de fundo as incertezas pré-eleição; o 

risco inflacionário e volatilidade cambial; as oscilações nos preços internacionais de 

petróleo e commodities agrícolas. Ressalte-se ainda a demanda do ciclo otto segue abaixo 

do esperado, afetando a indústria de distribuição de combustíveis. No segmento de açúcar 

e etanol, o período mais chuvoso retardou a colheita e o mix de produção no país segue 

favorecendo o etanol. 

Ao preço de R$ 34,92/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 14,2 bilhões suas 

ações registram queda de 13,4% este ano. Os múltiplos para 2018 são: P/L de 13,4x e 

VE/EBITDA de 4,6x. O preço justo de R$ 50,00/ação corresponde a um potencial de alta de 

43,2%.  
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Destaques do 3T18 

A Cosan S.A. alcançou um EBITDA ajustado proforma de R$ 1,21 bilhão no 3T18 (-25% 

s/3T17 e +16% s/2T18) e um lucro líquido de R$ 44 milhões (-91%), afetado negativamente 

pela variação cambial (não caixa) na parcela não protegida do Bônus Perpetuo. Em base 

ajustada o lucro líquido foi de R$ 173 milhões (-67% s/3T17 e +547% s/2T18). 

Seu endividamento líquido subiu em ambas as bases de comparação, bem como sua 

alavancagem que passou de 1,8x no trimestre anterior para 2,0x no 3T18. A companhia 

gerou R$ 829 milhões de caixa no 3T18 impulsionada pela maior captação de recursos na 

Raízen, após ter consumido R$ 722 milhões de caixa no 2T18. 

A Raízen Combustíveis alcançou um EBITDA ajustado de R$ 683 milhões (-24%) ainda 

impactados por efeitos remanescentes da greve dos caminhoneiros e pelo menor consumo 

de combustíveis do ciclo Otto. 

A Raízen Energia atingiu um EBITDA ajustado de R$ 641 milhões (-54%), refletindo os 

menores preços realizados de açúcar e, principalmente, a queda dos volumes vendidos da 

commodity, em linha com a estratégia de comercialização para a safra. A moagem totalizou 

24,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar (-14%). 

Comgás realizou um EBITDA normalizado de R$ 546 milhões (+14%), impulsionado 

principalmente por maior volume de vendas (+9% versus 3T17, ex-termo) e controle das 

despesas operacionais. 

Na Moove o EBITDA do 3T18 totalizou R$ 60 milhões (+34%), impulsionado pela expansão 

das operações internacionais e pelo melhor mix de produtos vendidos. 
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Alteração do guidance para 2018 

Com base nos resultados do 9M18 a companhia revisou para baixo sua expectativa de 

EBITDA da Raízen Combustíveis, que passou do intervalo entre R$ 2,85 bilhões a R$ 3,15 

bilhões, para o intervalo entre R$ 2,75 bilhões e R$ 2,95 bilhões.  

Alterou para cima os principais números esperados para a Comgas: (i) o Volume total 

vendido, ex termo (mil m³) eleva-se de 4.400 a 4.600, para o intervalo entre 4.550 e 4.650; 

(ii) O EBITDA normalizado eleva-se de R$ 1,77 bilhão a R$ 1,87 bilhão, para o intervalo entre 

R$ 1,90 bilhão e 1,95 bilhão; (iii) os investimentos sobem para o intervalo entre R$ 470 e R$ 

530 milhões. 

Na Raízem Energia a expectativa de volume de açúcar produzido (mil ton) foi reduzida de 

4.200 a 4.600 para o intervalo entre 3.900 a 4.100.  

Mesmo assim, tanto a Receita Líquida Proforma da Cosan S/A entre R$ 50,0 e R$ 53,0 

bilhões (ante R$ 49,4 bilhões em 2017) quanto o EBITDA entre R$ 4,9 bilhões e R$ 5,4 

bilhões e que se compara a R$ 5,1 bilhões em 2017, foram mantidos. 

 

Carrefour Atacadão (CRFB3) – Crescimento de 40% no lucro líquido ajustado totalizando 
R$ 1,12 bilhão 

Destaques do 3T18 e acumulado de 9M18: 

Vendas líquidas e Lucro Bruto – Crescimento de 8,1% sobre o 3T17, somando R$ 12,74 

bilhões. O lucro bruto aumentou em 12,9% no período, atingindo R$ 2,72 bilhões no 3T18. 

Nos 9M18 as vendas líquidas somaram R$ 36,90 bilhões, aumento de 6,3% sobre os R$ 34,7 

bilhões dos 9M17.   

O EBITDA ajustado atingiu R$ 991 milhões contra R$ 747 milhões no 3T17, aumento de 

32,6% e o lucro líquido foi de R$ 233 milhões para R$ 391 milhões, evolução de 67,6% com 

a margem passando 2,0% para 3,1%.  

Nos 9M18, o EBITDA ajustado foi de R$ 2,38 bilhões para R$ 2,77 bilhões (+15,5%) e o lucro 

líquido somou R$ 1,12 bilhão ante R$ 803 milhões nos 9M17, aumento de 40,0%.  

O bom desempenho veio de um aumento nas vendas com melhora no operacional, ganhos 

de eficiência, abertura de novas lojas e redução expressiva nas despesas financeiras. 
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Carrefour (Consolidado) (CRFB3) - Resumo dos Resultados  
   Valores em R$ milhões 3T17 3T18 Var. % 9M17 9M18 Var. % 

Vendas Brutas 12.918 13.968 8,1 38.025 40.523 6,6 

Vendas Líquidas 11.786 12.738 8,1 34.715 36.901 6,3 

Outras Receitas 600 747 24,5 1.848 2.188 18,4 

Vendas Totais 12.386 13.485 8,9 36.563 39.089 6,9 

Lucro Bruto 2.456 2.772 12,9 7.410 7.991 7,8 

Despesas Operacionais -1.715 -1.788 4,3 -5.030 -5.243 4,2 

EBIT 521 737 41,5 1.752 2.042 16,6 

EBITDA  747 991 32,7 2.397 2.768 15,5 

Resultado Financ. Liquido -168 -120 -28,6 -595 -258 -56,6 

Lucro Líquido 233 391 67,8 803 1.124 40,0 

      Var. p.p     Var. p.p 

Margem Bruta 20,8% 21,8% 0,9 21,3% 21,7% 0,3 

Margem EBITDA 6,3% 7,8% 1,4 6,9% 7,5% 0,6 

Margem Líquida 2,0% 3,1% 1,1 2,3% 3,0% 0,7 

Fonte: Carrefour e Planner Corretora 

        

O Conselho de Administração aprovou a antecipação do pagamento de parte dos 

dividendos relativos aos resultados de 2018 na forma de juros sobre capital próprio no 

valor total de R$380 milhões (valor por ação de R$0,191660497). O valor por ação poderá 

ser modificado em razão das variações na quantidade de ações decorrentes de emissões de 

ações ou negociações com as próprias ações pela Companhia, incluindo, entre outras, 

aquelas decorrentes de exercício de opções de compra de ações. 

Farão jus ao pagamento os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 12 

de novembro de 2018 e, a partir de 13 de novembro de 2018, as ações serão negociadas na 

bolsa de valores “ex-direito” aos juros sobre o capital. O pagamento será efetuado em 12 

de dezembro de 2018, com retenção do Imposto de Renda, exceto para os acionistas 

comprovadamente imunes ou isentos. 

A ação CRFB3 encerrou ontem cotada a R$ 16,17 acumulando valorização de 7,2% no ano. 

 

BRF (BRFS3) – Prejuízo no 3T18 

A BRF registrou um prejuízo líquido de R$ 812 milhões no 3T18 impactado pela volatilidade 

cambial e aumento do preço de suas principais matérias primas. Apesar da queda de 2,7% 

no volume comercializado em relação ao 3T17, a companhia reportou um leve crescimento 

de receita de 0,4% para R$ 8,8 bilhões, sensibilizado pelo reajuste de preço de sua linha de 

produtos, nas operações Brasil e Halal, aliado ao melhor mix de vendas. 
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Suas ações registram queda das ações para 39,2% neste ano para R$ 22,24/ação (valor de 

mercado de R$ 18,1 bilhões).  

A forte evolução dos preços de suas principais matérias primas impactou negativamente o 

lucro bruto e consequentemente o EBITDA. Em base de 12 meses o preço dos grãos 

registrou aumento de aproximadamente 45% e o EBITDA ajustado caiu 35,7% para R$ 604 

milhões. 

No trimestre a BRF registrou impacto significativo em sua alavancagem em função 

principalmente dos movimentos de desvalorização da moeda norte americana. Ao final de 

set/18 sua dívida líquida era de R$ 16,3 bilhões e a alavancagem líquida atingiu 6,74x. Sua 

geração de caixa operacional foi de R$106 milhões no trimestre.  

 

Continua no radar da companhia a decisão de venda de ativos, que deve render até R$ 5 

bilhões, com vistas a sua desalavancagem financeira. Ao mesmo tempo foi anunciado que 

sinergias e ganhos de eficiência operacional com o processo de reestruturação em curso 

devem impactar positivamente o EBITDA em R$ 515 milhões em 2018 e em R$ 1,2 bilhão 

em 2019. 

 

CSN (CSNA3) - Aumento dos preços e das exportações de minério ajudam o crescimento 
de lucro do 3T18 

A CSN divulgou na noite de ontem seus resultados do 3T18, que quando comparados ao 

3T17 mostraram pequena queda nas vendas de aço, mas as elevações das exportações de 

minério e dos preços dos dois produtos, permitiram incrementos das margens e do lucro 

líquido.  A queda do lucro em relação ao trimestre anterior, ocorreu porque no 2T18 a 

empresa contabilizou ganhos com a venda da CSN LLC (R$ 1.150 milhões). 

No 3T18, a CSN lucrou R$ 752 milhões (R$ 0,54 por ação), valor 36,8% menor que no 

trimestre anterior, mas 193,6% superior ao 3T17. 
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CSN - Resultados Trimestrais

R$ milhões 3T18 2T18 Var. 3T17 Var.

Receita Líquida 6.165 5.687 8,4% 4.810 28,2%

Lucro Bruto 1.866 1.563 19,4% 1.213 53,9%

Margem bruta 30,3% 27,5% -2,8 pp 25,2% 5,1 pp

EBITDA 1.627 1.420 14,6% 1.213 34,1%

Margem EBITDA 26,4% 25,0% -1,4 pp 25,2% 1,2 pp

Resultado Financeiro -423 -989 -57,2% -278 52,4%

Lucro Líquido 752 1.190 -36,8% 256 193,6%

Vendas de Aço Merc. Interno - mil t. 912 798 14,3% 802 13,7%

Vendas das Subsidiárias no Exterior - mil t. 329 449 -26,7% 425 -22,6%

Exportações - mil t. 48 74 -35,1% 74 -35,1%

Vendas de Aço TOTAL - mil t. 1.290 1.321 -2,3% 1.301 -0,8%

Vendas de Minério de Ferro - mil t. 9.288 8.130 14,2% 7.954 16,8%

Fonte: CSN  

As vendas de aço realizadas pela CSN no 3T18 foram de 1.290 mil toneladas, menores em 

0,8% que no mesmo período do ano passado.  O destaque no trimestre foi o aumento das 

vendas no mercado interno, que cresceram 13,7%.  As subsidiárias no exterior tiveram uma 

redução de 22,6% em suas vendas, com a negociação da unidade nos EUA, e as exportações 

caíram 35,1%. 

As vendas de minério tiveram outro bom trimestre, com aumentos de 14,2% em relação ao 

2T18 e 16,8% comparado ao 3T17.  Este crescimento foi motivado pelo incremento das 

exportações, que aumentaram 22,9% em relação ao ano passado. 

Ao contrário dos dois trimestres anteriores, no 3T18 a CSN conseguiu reduzir os custos de 

produção, o que permitiu ganhos importantes no lucro bruto (53,9%) com elevação de 5,1 

pontos percentuais nesta margem, comparado ao 3T17. 

Por outro lado, as Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas tiveram um substancial 

aumento (38,4%) em relação ao 3T17.  Este salto ocorreu, principalmente, por conta da 

elevação dos fretes marítimos para a exportação de minério, que são contabilizados nas 

Despesas com Vendas. 

No 3T18, o resultado foi beneficiado pelo reconhecimento no resultado de ativos judiciais e 

da valorização das ações da Usiminas no trimestre, levando a conta Outras 

Receitas/Despesas, a apresentar um saldo positivo de R$ 178 milhões, contra um número 

negativo de R$ 97 milhões no 3T17. 
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No 3T18, o resultado financeiro negativo ficou em R$ 423milhões, que foi 57,2% menor que 

no trimestre anterior, mas 52,1% acima do 2T17.  Estas variações ocorreram por conta das 

oscilações do câmbio e sem declínio relevante no pagamento de juros da dívida. 

O endividamento líquido da CSN no 3T18 somou R$ 27,0 bilhões, tendo caído 0,2% no 

trimestre, mas crescido 5,2% em relação ao 3T17.  A divida foi reduzida pela entrada dos 

recursos relativos à venda da CSN LLC, mas a desvalorização do real elevou os valores dos 

financiamentos denominados em moeda estrangeira.  A relação dívida líquida/EBITDA ao 

final do trimestre ficou em 4,9x, vindo de 5,3x no 2T18 e 5,5x no 3T17. 

Nossa recomendação para CSNA3 é de Compra com Preço Justo de R$ 11,40/ação, com um 

potencial de alta em 16%. 

 

Tupy (TUPY3) - Um salto no lucro do 3T18 e proventos adicionais 

A Tupy divulgou ontem, após o pregão, seus resultados do 3T18, com forte crescimento de 

vendas, na receita e no lucro, seja na comparação com o trimestre anterior ou o 3T17.  Os 

bons números decorreram também dos aumentos dos preços, melhor mix de produtos 

vendidos e da desvalorização do real. 

No 3T18, a Tupy lucrou de R$ 89 milhões (R$ 0,61 por ação), que foi 16,1% maior que no 

mesmo trimestre do ano passado e 83,6% acima do 2T18. 

Tupy - Resultados Trimestrais

R$ milhões 3T18 2T18 Var. 3T17 Var.

Receita Líquida 1.316 1.218 8,0% 963 36,7%

Lucro Bruto 230 208 10,2% 184 24,5%

Margem Bruta 17,5% 17,1% 0,3 pp 19,2% -1,7 pp

EBITDA Ajustado 197 181 8,8% 164 20,1%

Margem EBITDA 15,0% 14,8% 0,1 pp 17,0% -2,1 pp

Lucro Líquido 89 48 83,6% 76 16,1%

Fonte: Tupy  

A Tupy vem se beneficiando do bom momento da indústria automobilística no Brasil e na 

América do Norte. Com isso, o volume vendido em toneladas no 3T18 cresceu 7,7% 

(sempre comparando ao 3T17), puxado pelo incremento no segmento de Transportes, cujas 

vendas aumentaram 3,5% no mercado interno e 11,8% no externo.  As vendas no segmento 

hidráulico estão fracas, tendo quedas de 25,6% no Brasil e 22,3% no exterior.  Essa redução 

decorre das vendas de ativos e também do reposicionamento dos produtos. 

Beneficiadas pelo aumento no volume, elevações de preços e a desvalorização do real, a 

receita do trimestre cresceu 36,7% e atingiu um patamar recorde. 
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Diferente do trimestre anterior, a Tupy teve fortes incrementos de custos e despesas no 

3T18, que levaram às perdas na margem operacional.  Os custos de produção subiram no 

trimestre em 39,6%, puxados pela alta das matérias-primas, que subiram 56,6%.  O 

aumento dos custos ocorreu também por conta readequação da jornada de trabalho na 

unidade de Joinville, um mix de produtos mais complexos, aumento nos custos do frete e 

reoneração da folha de pagamentos. 

O resultado financeiro do trimestre não contribuiu para o crescimento do lucro.  No 3T18, 

os custos financeiros negativos somaram R$ 19,3 milhões, valor 43,4% maior que 3T17.  

Isso porque houve uma redução nas receitas financeiras de 56,7% (queda dos juros no 

Brasil). 

Ao final do 3T18, o endividamento líquido da Tupy era de R$ 781,8 milhões, que caiu 12,9% 

no trimestre, mas cresceu 9,9% nos últimos doze meses.  A relação dívida líquida/EBITDA 

ajustado no 3T18 era de 1,2x, comparado aos 1,4x no 3T17. 

A Tupy pagará proventos no dia 26 de novembro no total de R$ 50 milhões (R$ 0,35 por 

ação).  Este valor representa os R$ 37,5 milhões já esperados, mais uma parcela adicional 

de R$ 12,5 milhões.  O provento bruto é equivalente a um retorno de 1,8%, considerando a 

cotação de TUPY3 no fechamento do pregão de ontem. 

Nossa recomendação para TUPY3 é de Compra com Preço Justo de R$ 26,50 por ação, 

indicando um potencial de alta em 33%. 

 

Ultrapar (UGPA3) - Lucro menor no 3T18 

Os resultados da Ultrapar no 3T18, comparados ao mesmo período do ano passado, 

mostraram aumento na receita, mas forte queda na rentabilidade.  Isso ocorreu, 

principalmente, pela redução nas margens da principal empresa do grupo (Ipiranga).  Por 

outro lado, em relação ao 2T18, os números do 3T18 mostraram uma expressiva 

recuperação por conta das maiores vendas da Ipiranga e da ausência de perdas não 

recorrentes. 

A Ultrapar obteve um lucro consolidado no 3T18 de R$ 323 milhões (R$ 0,58 por ação), que 

foi 34,3% maior que no trimestre anterior, mas 40,7% abaixo daquele verificado no 3T17.  

Vale lembrar que no 2T18 foi contabilizada uma perda de R$ 286 milhões referentes à 

frustração na compra da Liquigás. 
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Ultrapar - Resultados Trimestrais

R$ milhões 3T18 2T18 Var. 3T17 Var.

Receita Líquida 23.834 22.646 5,2% 20.342 17,2%

Lucro Bruto 1.625 1.459 11,4% 1.977 -17,8%

Margem Bruta 6,8% 6,4% 0,4 pp 9,7% -2,9 pp

EBITDA 850 718 18,3% 1.222 -30,4%

Margem EBITDA 3,6% 3,2% 0,4 pp 6,0% -2,4 pp

Lucro Líquido 323 241 34,3% 545 -40,7%

Fonte: Ultrapar  

Estes foram os principais pontos dos resultados das três maiores controladas da Ultrapar: 

No 3T18, a Ipiranga obteve uma importante recuperação nas vendas, que cresceram 2,3% 

em relação ao 3T17 e 5,8% comparado ao período anterior.  Este aumento veio da elevação 

das vendas de diesel (+4,6% em relação ao 3T17), dado que combustíveis do ciclo Otto 

(gasolina, álcool e GNV) tiveram queda de 1,2%.  A recuperação das vendas e o aumento 

dos preços nos combustíveis, devido à elevação das cotações do petróleo, permitiram que a 

receita líquida da Ipiranga tivesse uma alta de 16,9% em relação ao 3T17.  Apesar do 

aumento da receita, a margem bruta da Ipiranga caiu de 7,5% no 3T17 para 4,2% no 3T18.  

Isso ocorreu por conta do aumento dos custos e também de perdas nos estoques, 

decorrentes das fortes variações dos preços de aquisição dos combustíveis.  A Ipiranga 

conseguiu fazer um bom trabalho nas despesas operacionais.  O volume de Despesas com 

Vendas, Gerais e Administrativa no 3T18 cresceu apenas 1,4% em relação ao mesmo 

trimestre do ano passado.  Isso foi positivo por limitar a perda de EBITDA.  No 3T18, o 

EBITDA da Ipiranga foi de R$ 496,8 milhões, valor 46,8% menor que no ano passado. 

A Oxiteno teve um trimestre com bons resultados, mesmo tendo sofrido com a redução de 

2,8% no volume de vendas em relação ao 3T17.  A diminuição nas vendas foi por conta da 

queda dos volumes de destinados aos segmentos de agroquímicos e distribuição no Brasil, 

além do recuo nas exportações para a Argentina.  No entanto, a forte desvalorização do 

real no período, permitiu aumento nos preços em reais e na receita líquida (32,8%).  Com 

preços melhores, a Oxiteno conseguiu uma elevação de 134,5% no EBITDA, que atingiu R$ 

173,3 milhões. 

A Ultragaz também observou uma queda de vendas, mas teve sua rentabilidade foi “salva” 

por aumentos de preços.  No 3T18, a Ultragaz vendeu 2,2% menos que no mesmo trimestre 

do ano passado, com quedas nos volumes de envasados (0,6%) e 1,4% em granel.  Os 

repasses dos aumentos de preços do GLP permitiram que a receita tivesse um aumento de 

18,6%.  No entanto, os aumentos no custo do GLP e, seguramente, a política de “segurar” 

os repasses de preços, levaram a uma forte redução no lucro bruto (10,0%).  Porém, a 

Ultragaz conseguiu cortar despesas operacionais, levando o EBITDA do 3T18 (R$ 159,2 

milhões) a ficar 0,4% maior que 3T17.  
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O resultado financeiro consolidado no 3T18 foi negativo em R$ 58,8 milhões, ficando 27,0% 

menor que no mesmo período do ano passado, mesmo com o aumento do endividamento, 

por conta das menores taxas juros no país. 

O endividamento líquido consolidado da Ultrapar no 3T18 somou R$ 9,2 bilhões, com 

crescimentos de 35,8% nos últimos doze meses e 3,0% no trimestre.  A relação dívida 

líquida/EBITDA no 3T18 ficou em 2,9x, vindo de 2,6x no trimestre anterior e 2,4x no 1,7x no 

3T17. 

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

indicando um potencial de alta em 26%.  Neste ano, as ações da Ultrapar caíram 40,1%, 

mas o Ibovespa teve uma valorização de 14,8%. 

 

Estácio Participações (ESTC3) – Resultados do 3T18, positivo a despeito do cenário macro 
tempestivo 

A Estácio reportou ontem (07) seus resultados referentes ao 3T18, cujas principais linhas 

apresentaram crescimento, com avanço nas principais margens. O reflexo deste resultado 

se deu pela estabilidade na base de alunos, que excluindo a base de alunos Fies - cujo 

programa vem sofrendo forte restrição – o crescimento foi de 6,9%. Houve melhora no 

indicador de rentabilidade (medido pelo ticket médio) e bom controle dos custos, levando a 

companhia a reportar lucro líquido de R$ 194 milhões (R$ 0,63/ação) no 3T18, 30% superior 

ao registrado no mesmo período do ano anterior.  

Demonstração de Resultados - R$ milhões 3T17 2T18 3T18 Δ% A/A Δ% T/T

Receita Operacional Líquida 808,1      963,7      852,9      5,5% -11,5%

Custos dos Serviços Prestados (401,5)     (427,6)     (365,6)     -9,0% -14,5%

Lucro Bruto 406,5      536,1      487,3      19,9% -9,1%

Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas (235,8)     (306,7)     (256,2)     8,7% -16,5%

Despesas Comerciais (97,5)       (155,5)     (118,4)     21,4% -23,9%

PDD (37,4)       (120,1)     (58,6)       56,7% -51,2%

Despesas Gerais e Administrativas (138,3)     (151,2)     (137,8)     -0,4% -8,9%

EBITDA 223,6      274,1      274,6      22,8% 0,2%

Margem EBITDA 27,7% 28,4% 32,2% 16,4% 13,2%

Resultado financeiro (42,3)       (30,1)       (38,6)       -8,7% 28,2%

Lucro Líquido 149,3      236,9      194,3      30,2% -18,0%

EBITDA Ajustado 224,5      283,5      282,8      26,0% -0,2%

Margem EBITDA Ajustada 27,8% 29,4% 33,2% 5,4 p.p. 3,8 p.p.

Fonte: Estácio  
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Desempenho Operacional 

A Estácio encerrou o 3T18 com uma base total de 531,0 mil alunos, estável em relação ao 

mesmo período do ano anterior. Excluindo os alunos oriundos do Fies o avanço da base foi 

de 6,9%. Com isso a base total de graduação cresceu 25,7%, para 450,2 mil alunos, 

sustentada principalmente pelo avanço de 18,6% na base de ensino a distância (EAD), que 

somou 212,2 mil alunos, a despeito da queda de 9,5% da base presencial total, para 318,7 

mil alunos. A companhia destacou que a expansão de polos EAD segue como seu principal 

vetor de crescimento, com autorização para abertura de até 350 novos polos por ano.  

A forte evolução da base do EAD se mostrou influenciada pela expansão de novos polos, 

destacando a base de alunos flex, cujo crescimento frente ao 3T17 foi de 36%, para 21,6 mil 

alunos. A companhia também destacou a certa estabilidade da taxa de retenção, tanto no 

segmento graduação presencial (85,0% no 3T18 ante 86,8% no 86,8%), quanto na 

graduação EAD (80,8% no 3T18 ante 80,3% no 3T17), ambas em linha com a apresentada 

no 1S18. 

No trimestre o ticket médio da graduação presencial foi 12,3% maior que o do 3T17, para 

R$ 804,8, principalmente em função do DIS, da política mais austera de preços e do 

reajuste de mensalidades dos veteranos, em linha com a inflação dos custos da Estácio.    

Já o ticket médio do EAD 100% evoluiu 19,2% (A/A), para R$ 231,0 mil, em função da 

priorização do aumento da receita líquida, sem prejudicar o preço com descontos e práticas 

de isenção de mensalidades. 

Desempenho Financeiro 

No trimestre, a receita líquida totalizou R$ 852,9 milhões, crescimento de 5,5% em relação 

ao 3T17. O resultado se deu pelo aumento de R$67,7 milhões na receita de mensalidades, 

devido ao ticket médio maior e manutenção das taxas de retenção. 

O CSP do trimestre representou 42,9% da receita operacional líquida, evoluindo 6,8 pp na 

margem, em relação ao 3T17, uma redução de R$ 36 milhões. O destaque positivo partiu da 

linha de custos com pessoal, cuja queda foi de 12,1% (A/A).  

Já as despesas comerciais que representou 13,9% da receita líquida do 3T18, mostraram 

aumento de 1,8 pp frente ao 3T17, como resultado da evolução de 2,2 pp. na linha de 

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), que representou 6,9% da receita líquida, frente 

a 4,6% no 3T17. A companhia destacou que está evolução se deu pela mudança de critério 

para cálculo da PDD, conforme requerido pelo IFRS9 no início de 2018. 

As despesas gerais e administrativas ficaram praticamente estáveis frente ao 3T17. Em 

relação a receita líquida, apresentaram um ganho de 0,9 pp (16,2% da ROL). 
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O EBITDA do trimestre foi de R$ 274,6 milhões, 22,8% (A/A). Este resultado se deu em 

função do aumento de 5,5% na receita líquida do período e da melhor gestão de custos e 

despesas. Destaque para o custo de pessoal, como já mencionado, cuja redução também se 

mostrou influenciada pela implantação do novo plano de carreiras docente e do aumento 

do nível de compartilhamento de disciplinas nas matrizes curriculares. A Margem EBITDA 

atingiu 32,2%, evolução de 4,5 pp frente ao 3T17. 

Com isso, a Estácio reportou crescimento de 30,2% (A/A) no lucro líquido do trimestre, para 

R$ 194,3 milhões e evolução de 4,3 pp na margem. 

A ação ESTC3 encerrou ontem cotada a R$ 22,69 acumulando desvalorização de 30,2% em 

2018. O valor de mercado atual da companhia é de R$ 6,8 bilhões e a ação está sendo 

negociada a 2,18x o valor patrimonial. 

 

Valid (VLID3) – Crescimento de 116,4% no lucro líquido de 9 meses, somando R$ 58,0 
milhões 

Um bom resultado trimestral com evolução de 19,7% na receita líquida do 3T18, somando 

R$ 478,9 milhões. Nos 9M18, a receita foi de R$ 1,29 bilhão, aumento de 10,7% sobre os 

9M17. As receitas vindas do exterior subiram de U$S 60,0 milhões para U$S 61,1 milhões 

no 3T18 frente ao 3T17. 

O EBITDA somou R$ 81,1 milhões no 3T18 vs. R$ 69,2 milhões no 3T17, crescimento de 

17,2% entre os períodos e no acumulado do ano, o EBITDA foi de R$ 231,1 milhões vs. R$ 

179,8 milhões, um crescimento de 28,5%.  O resultado do 3T18 foi impactado 

negativamente devido a uma provisão para perda sobre crédito de clientes do segmento de 

Mobile no montante de US$ 2,6 milhões, equivalente a R$ 9,9 milhões.  

No 3T18, a operação no Brasil totalizou R$ 58,6 milhões contra R$ 50,5 milhões no 3T17, 

um crescimento de 16,0%, e representou respectivamente 72,2% e 72,9% do EBITDA total 

da companhia. 

No 3T18, o Lucro Líquido atingiu R$ 23,8 milhões contra R$ 15,8 milhões no 3T17, um 

crescimento de 50,6%. No acumulado do ano o resultado totalizou R$ 58,0 milhões contra 

R$ 26,8 milhões no mesmo período de 2017. 

Outros destaques:  

• Em 22/10/18, anúncio da aquisição de 51,8% da Agrotopus no montante de R$ 6,5 

milhões, startup focada em software e serviços para área de agronegócio.  
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• Em 11 de outubro de 2018 foi feito o pagamento aos acionistas de juros sobre capital 

próprio no montante de R$16,6 milhões. 

• Geração de caixa positiva nos 9M18 no montante de R$ 145,9 milhões, ante a um 

consumo no montante de R$ 5,7 milhões no mesmo período em 2017. 

A ação VLID3 encerrou ontem cotada a R$ 16,05 com queda de 11,1% no ano. 

 

Via Varejo (VVAR11) - Listagem Novo Mercado da B3 a partir do dia 26/11/18 

A companhia comunicou ao mercado que a partir do dia 26 de novembro de 2018 as ações 

preferenciais de emissão da Companhia e as Units deixarão de ser negociadas, em virtude 

da conversão da totalidade de suas ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção 

de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial; e as ações ordinárias da 

Companhia estarão admitidas à negociação no Novo Mercado. 

Ontem a unit VVAR11 encerou cotada a R$ 15,68 acumulando desvalorização de 35,8% no 

ano. 
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fluxo de Capital Estrangeiro 

 5/11/18 30 dias Mês Ano

Saldo (306,1) (6.609,1) (564,1) (6.473,6)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 

-220.000
-190.000
-160.000
-130.000
-100.000

-70.000
-40.000
-10.000
20.000
50.000
80.000

110.000
140.000
170.000
200.000

Investidores Não Residentes Investidores Insitucionais

 

 

FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 104.206 301.156

Venda 223.799 188.485

Líquido -119.593 112.671

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Novembro 2018

CDS Brasil 5 anos 0,07% -4,47% 20,54%

Minerio de Ferro 0,35% -0,90% 1,59%

Petroleo Brent 0,71% -3,83% 3,74%

Petroleo WTI 0,55% -5,05% 2,72%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Sexta-feira 11:30 EUA Demanda final  IPP M/M Outubro 0,20% 0,2%

09/11/2018 11:30 EUA IPP exceto a l imentos  e energia  (m/m) Outubro 0,20% 0,2%

11:30 EUA IPP Ex a l imentos , energia, negociação M/M Outubro 0,20% 0,4%

11:30 EUA Demanda final  IPP A/A Outubro 2,70% 2,6%

11:30 EUA IPP exceto a l imentos  e energia  (a/a) Outubro 2,50% 2,5%

Segunda-feira 05:00 BR IPC FIPE- Semanal 07/nov 0,52%

12/11/2018 08:25 BR BC - Pesquisa  Focus  (semanal )

15:00 BR Balança Comercia l  semanal 11/nov

Terça-feira 09:00 BR Vendas  a  varejo (m/m) Setembro 1,3%

13/11/2018 09:00 BR Vendas  no varejo (a/a) Setembro 4,1%

09:00 BR Venda ao varejo aml iado (M/M) Setembro 4,2%

09:00 BR Vendas  no varejo (a/a) Setembro 6,9%

09:00 EUA NFIB - Otimismo pequenos  negócios Outubro 107,9

08:00 EURO Pesquisa  ZEW (Expectativas ) Novembro -19,4

Quarta-feira 08:00 BR FGV - IGP-10 (m/m) Novembro 1,43%

14/11/2018 12:30 BR Fluxos  de Moeda Semanal

10:00 EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários 09/nov

11:30 EUA IPC (m/m) Outubro 0,30% 0,1%

11:30 EUA IPC exc a l imentos  e energia  (m/m) Outubro 0,20% 0,1%

11:30 EUA IPC (a/a) Outubro 2,3%

11:30 EUA IPC exc a l imentos  e energia  (a/a) Outubro 2,2%

11:30 EUA Índice IPC NSA Outubro 252.439

11:30 EUA IPC Principal  (SA) Outubro 258.441

11:30 EUA Resultados  Semanais  Média  em  Reais  (a/a) Outubro 1,1%

08:00 EURO Produção industria l  SAZ (m/m) Setembro 1,0%

08:00 EURO Produção industria l   (a/a) Setembro 0,9%

08:00 EURO PIB sazonal   (t/t) 3T 0,2%

08:00 EURO PIB sazonal  (a/a) 3T 1,7%

08:00 EURO Empregos  T/T 3T 0,4%

00:00 CH Vendas  no varejo (a/a) Outubro 9,20% 9,2%

00:00 CH Vendas  varejo (acumulado no ano a/a) Outubro 9,3%

00:00 CH Produção industria l  (a/a) Outubro 5,90% 5,8%

00:00 CH Produção industria l  (acum. no ano a/a) Outubro 6,4%
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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. 


