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Bolsa 

O Ibovespa marcou mais uma alta ontem acompanhando o bom humor do 

lado externo e o avanço tranquilo da pauta política da Câmara para o 

Senado, onde não se espera grande resistência. No final do dia, o índice 

marcou valorização e 1,30% aos 104.115 pontos. O giro financeiro ficou 

em R$ 20,4 bilhões. A alta do mercado tem sido sustentada essencialmente 

pelo investidor doméstico, já que o estrangeiro continua a reduzir sua 

participação no mercado acionário brasileiro. No dia 06/08 a saída de 

recursos estrangeiros da B3 somou R$ 538,8 milhões. Os negócios com 

ações totalizaram R$ 20,3 bilhões, superior à média das últimas semanas. 

Nesta sexta-feira a agenda econômica traz IPC-Fipe semanal com alta de 

0,12% e dados dos EUA, pouco relevantes para nosso mercado. As bolsas 

internacionais mostram queda na zona do euro nesta manhã e nos futuros 

de NY, reflexo do acirramento da guerra comercial entre China e EUA, com 

ataques de ambos os lados. Após a China impor barreiras para produtos 

agrícolas americanos os EUA atacam as licenças de uso tecnológico da 

chinesa Huawei por empresas americanas. Os números resultantes desta 

batalha são gigantescos mesmo para as grandes potências. Enquanto isso, 

no Brasil o destaque fica para o envio da reforma da Previdência para o 

Senado e a preparação para as discussões da reforma tributária, de 

fundamental importância para o Brasil. 

Câmbio 

Ontem a moeda americana fechou cotada a R$ 3,9189 com queda de 1,2% 

em relação aos R$ 3,9702 na quarta-feira. Se ontem a baixa do dólar foi 

atribuída ao mercado mais calmo do lado externo, hoje o ambiente é o 

oposto, podendo novamente influenciar a moeda negativamente. 

Juros  

Os juros tiveram um dia mais calmo ontem, aproveitando o alívio no 

exterior e o ambiente tranquilo do lado doméstico. O contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para jan/20 terminou em 5,475%, ante 5,506% na 

véspera e para jan/25, o terceiro dia seguido de queda nos DIs. 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Empresa Ticker Data Hora

Alpargatas ALPA4  09/08/2019

Banco Indusval IDVL4  09/08/2019

BRF - Brasil Foods BRFS3  09/08/2019 Antes da Abertura MKT

M. Dias Branco MDIA3  09/08/2019

NotreDame GNDI3  09/08/2019 Antes da Abertura MKT

Somos Educacao SEDU3  09/08/2019

Fertilizantes Heringer FHER3  09/08/2019

Ser Educacional SEER3  09/08/2019

    Agenda de Resultados - 2º Trimestre 2019

5,8%

4,9%

4,6%

4,6%

4,4%

-2,2%

-2,2%

-2,3%

-2,8%

-3,0%

BTOW3

BRFS3

GOAU4

MRVE3

B3SA3

IRBR3

ABEV3

BRKM5

RADL3

CIEL3

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 104.115 1,3 2,3 18,5

Ibovespa Fut. 104.485 1,6 1,2 18,5

Nasdaq 8.039 2,2 (1,7) 21,2

DJIA 26.378 1,4 (1,8) 13,1

S&P 500 2.938 1,9 (1,4) 17,2

MSCI 2.147 1,6 (1,9) 14,0

Tóquio 20.685 0,4 (3,9) 3,3

Xangai 2.775 (0,7) (5,4) 11,3

Frankfurt 11.845 1,7 (2,8) 12,2

Londres 7.286 1,2 (4,0) 8,3

Mexico 40.439 0,0 (1,0) (2,9)

India 37.582 0,7 0,3 4,2

Rússia 1.304 1,5 (4,1) 0,0

Dólar - vista R$ 3,92 (1,3) 2,8 1,0

Dólar/Euro $1,12 (0,2) 0,9 (2,5)

Euro R$ 4,38 (1,5) 3,8 (1,5)

Ouro $1.500,96 (0,0) 6,2 17,0

* Dia anterior, exceto Ásia
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Suzano (SUZB3) – No 2T19, lucro líquido de R$ 699,8 milhões revertendo 
perda de R$ 1,23 bilhão no 1T19 

A companhia encerrou o 2T19 com lucro líquido de R$ 699,8 milhões, favorecido pelo efeito 

cambial com variação positiva de R$ 758,2 milhões mais um resultado positivo de operações 

com derivativos de R$ 257,4 milhões, gerando uma receita financeira líquida de R$ 79,1 

milhões.  

No 2T18, a mesma conta (variação cambial + resultado de operações com derivativos) teve um 

saldo negativo de R$ 5,67 bilhões com a despesa financeira liquida ficando em R$ 6,3 bilhões.  

Em consequência, o prejuízo líquido do 2T18 foi de R$ 2,1 bilhões.  

No 1T19, o efeito cambial e das operações com derivativos também foi bastante negativo para 

a Suzano, levando a um prejuízo liquido de R$ 1,23 bilhão. Estes números mostram o quanto o 

resultado final da companhia é sensível ao efeito cambial, que também tem impacto relevante 

sobre sua receita consolidada.  

Principais destaques do 2T19 sobre o 2T18: 

A receita líquida da Suzano no 2T19 foi de R$ 6,67 bilhões, sendo 81% gerada no mercado 

externo (vs. 84% no 2T18 e 77% no 1T19). Na comparação com o 2T18, a redução da receita 

líquida se deu principalmente pela queda do preço médio líquido da celulose em USD (-15%) e 

em decorrência da queda de 14% do volume de vendas de celulose. Estes efeitos foram 

parcialmente compensados pela valorização de 9% do USD médio frente ao BRL. 

O preço líquido médio em dólar da celulose vendida pela Suzano foi de US$ 628/ton no 2T19, 

redução de US$ 77/ton (-11%) e de US$ 111/ton (-15%) vs. 1T19 e 2T18, respectivamente. O 

preço médio líquido no mercado externo no 2T19 ficou em US$ 630/ton (vs. US$ 711/ton no 

1T19 e US$ 751/ton no 2T18). 

SUZANO - Resumo dos Resultados 

2T18 2T19 1S18 1S19

A B C D B/A D/C

Receita Líquida 7.926 6.665 14.618 12.361 -15,9 -15,4

Lucro Bruto 3.632 1.443 6.533 2.417 -60,3 -63,0

EBITDA 4.077 3.211 7.373 6.867 -21,2 -6,9

Resultado Financ. Liquido -6.209 79 -6.636 -1.857 - -72,0

Lucro Líquido -2.060 700 -831 -529 -134,0 -36,3

Var. p.p Var. p.p

Margem Bruta 45,8% 21,6% 44,7% 19,6% -24,2 -25,1

Margem EBITDA 51,4% 48,2% 50,4% 55,6% -3,3 5,1

Margem Líquida -26,0% 10,5% -5,7% -4,3% 36,5 1,4

Fonte: Suzano

Variação (%)

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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A dívida líquida em junho era de R$ 52,5 bilhões vindo de R$ 23,7 bilhões em junho/18. Deste 

total R$ 17,2 bilhões estão em moeda nacional e R$ 43,3 bilhões em moeda estrangeira. O 

perfil da dívida é bastante confortável sendo R$ 4,7 bilhões de curto prazo. A alavancagem é de 

3,5x atualmente. Vale lembrar que este aumento de dívida reflete a aquisição da Fibria.  

Em 30 de junho de 2019, o custo médio total da dívida medido em dólar era de 4,8% a.a. (dívida 

em BRL ajustada pela curva de swap de mercado). O prazo médio da dívida consolidada no 

encerramento do exercício foi alongado para 87 meses (vs. 75 meses em março/2019). 

Ontem a ação SUZB3 encerrou cotada a R$ 31,10 com desvalorização de 17,4% no ano. O 

valor de mercado da companhia é de R$ 42,0 bilhões.  

 

BRF S.A. (BRFS3) – Bom resultado no 2T19 e forte desalavancagem 

A companhia publicou seus resultados referentes ao 2T19, com destaque para o lucro líquido 

de R$ 191 milhões nas operações continuadas e lucro líquido societário de R$ 325 milhões, que 

se compara ao prejuízo de R$ 1,47 bilhão no 2T18.  

O foco da companhia permanece sendo a desalavancagem financeira, expansão de margens e 

crescimento com rentabilidade. O melhor desempenho operacional apresentado no trimestre, 

junto com um cenário benigno de mercado, cria as condições para o movimento de redução da 

alavancagem. A companhia terminou o trimestre com um caixa de aproximadamente R$ 7 

bilhões, suficiente para cobrir suas obrigações financeiras para os próximos 2 anos. 

Ao preço de R$ 36,32/ação (valor de mercado de R$ 29,5 bilhões) suas ações registram alta de 

65,6% este ano. Como este ano está sendo um período de ajustes, tomando por base 2020, os 

múltiplos são: P/L de 36,9x e VE/EBITDA de 9,7x.  

A Receita líquida no 2T19 somou R$ 8,3 bilhões (+18% em 12 meses), reflexo do aumento do 

preço médio de 17,2% e da estabilidade (+0,7%) dos volumes vendidos. O lucro bruto somou 

R$ 2,1 bilhões e se compara a R$ 595 milhões do 2T18. 

O EBITDA ajustado somou R$ 1,5 bilhão (+334%) com margem de 18,6% que se compara a R$ 

356 milhões no 2T18 (margem de 5,0%). Esse número inclui o ganho líquido de R$328 milhões 

referente a ações tributárias. Excluindo-se esse ganho, o EBITDA ajustado totaliza R$ 1,2 

bilhão, com margem de 14,6%. 

Ao final do 2º trimestre a dívida líquida da companhia era de R$ 13,9 bilhões, equivalente a 

3,7x o EBITDA e se compara a R$ 14,2 bilhões no 1T19 (5,6x o EBITDA). Importante destacar a 

geração de caixa de R$ 1,4 bilhão no trimestre, revertendo o consumo de caixa de R$ 63 

milhões no 2T18. 
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B3 (B3SA3) – Lucro líquido recorrente de R$ 785 milhões no 2T19 

A B3 registrou no 2T19 um lucro líquido de R$ 654,6 milhões, com queda de 9,7% em relação 

aos R$ 725,2 milhões do 2T18, explicado, principalmente por maior alíquota efetiva de IR/CS e 

maior despesa com provisões (pessoal e diversas) entre os trimestres comparáveis. Em base 

recorrente o lucro do trimestre caiu 8,5% em doze meses para R$ 785,4 milhões. 

Tomando por base o resultado do 1S19 o lucro líquido cresceu 21,2% totalizando R$ 1,26 

bilhão, com alta de 16,5% em base recorrente para R$ 1,52 bilhão. O EBITDA recorrente 

somou R$ 999,1 milhões no trimestre e R$ 1,97 bilhão no semestre, com crescimento de 2,9% 

e 13,8%, respectivamente. 

Em linhas gerais, Receita e EBITDA em linha, e lucro líquido 5% abaixo do esperado pelo 

mercado. O foco permanece na “aceleração do desenvolvimento do mercado, por meio de 

melhorias em produtos, serviços e sistemas, e pela introdução de programas de incentivo”. 

Soma-se a isso a expansão do portfólio de produtos, a melhoria dos serviços oferecidos ao 

mercado e no estreitamento do relacionamento com clientes e intermediários financeiros. 

 Ontem suas ações fecharam cotadas a R$ 45,33/ação, correspondente a um valor de mercado 

de R$ 93,3 bilhões e alta de 71,4% este ano, acima da valorização de 18,5% do Ibovespa. Nesse 

patamar os múltiplos para 2019 são: P/L de 29,5x e VE/EBITDA de 21,6x.  

 

Na comparação do 2T19/2T18 as despesas cresceram 27,8% em percentual acima do 

crescimento de 14,0% da receita, impactando o resultado operacional da companhia.  

Destaque para a provisão relacionada a processos judiciais, de R$ 27,7 milhões, e outra 

despesa relacionada com pessoal, pela remuneração de longo prazo baseada em ações, que 

somaram R$ 37,9 milhões no período. O resultado financeiro registrou forte melhora, 

passando de despesa financeira líquida de R$ 57,2 milhões no 2T18 para receita financeira 

líquida de R$ 55,6 milhões no 2T19.  

No semestre a variação das despesas se mostrou em linha com o incremento das receitas, 

resultando e maior crescimento do resultado operacional medido pelo EBITDA. A Margem 

EBITDA recorrente caiu de 77,7% no 2T18 para 70,3% no 2T19, e de 73,3% no 1S18 para 

70,4% no 1S19. 

No 2T19, foram realizados investimentos de R$ 34,6 milhões, os quais se referem 

principalmente a atualizações de sistemas e tecnologias para todos segmentos da B3, ao 

desenvolvimento de produtos e ao projeto da nova estrutura predial (engenharia, mobiliário e 
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tecnologia) da companhia. No primeiro semestre de 2019, os investimentos realizados 

somaram R$ 99,7 milhões. 

Em 26 de junho de 2019 a companhia instituiu um programa de recompra de até 38,5 milhões 

de ações até o fim de fevereiro de 2020. No mês de julho, foram adquiridas 1.962.800 ações, o 

que correspondeu a um volume financeiro de R$ 75,5 milhões. 

Com base nos resultados do semestre a B3 revisou o orçamento para as despesas ajustadas, 

refletindo a aquisição da BLK e do Portal de Documentos. Demais linhas foram mantidas. 

• Despesas Ajustadas: revisadas para o intervalo entre R$1,06 bi e R$ 1,11 bilhão (de R$ 
1,03 bi e R$ 1,08 bilhão anteriores); 

• Depreciação e amortização: R$ 1,0 bi – R$ 1,05 bilhão (reafirmado); 

• Despesas atreladas ao faturamento: R$ 245 – R$ 265 milhões (reafirmado); 

• Investimentos: R$ 250 – R$ 280 milhões (reafirmado); 

• Endividamento (2019): até 1,5x Dívida Bruta/EBITDA recorrente dos últimos 12 
meses (reafirmado); 

• Distribuição do lucro: 120% - 150% do lucro líquido societário (reafirmado). 

Sinergias, decorrentes da combinação de negócios entre a BM&FBOVESPA e a Cetip está 

mantida. A B3 espera, a partir do ano 2021, capturar R$ 110 milhões por ano em sinergias de 

despesas resultantes diretamente da combinação de negócios entre as companhias. Nos anos 

de 2018 a 2020, espera capturar R$ 100 milhões por ano, sendo que parte destas sinergias 

será repassada aos clientes. 

 

Lojas Americanas (LAME4) – Lucro líquido do 2T19 soma R$ 112,7 milhões 

A companhia mostrou forte expansão no resultado do 2T19, influenciada pelas vendas da 

Páscoa, que neste ano caiu no 2º trimestre. Além do crescimento na receita liquida (15,6% no 

comparativo trimestral) houve ainda uma melhora na margem bruta e no EBITDA ajustado.  

A Lojas Americanas destaca o crescimento nas suas principais marcas e segmentos de negócio. 

Atenção também para o plano de expansão da Lojas Americanas. No 1S19, foram abertas 41 

novas lojas (vs. 27 lojas no 1S18), atingindo 1.518 lojas. A companhia tem 180 contratos 

firmados ou em fase final de negociação. Durante o semestre foram fechadas 13 lojas, 2 

tradicionais e 11 Express, com idade média de 10 anos. 
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Lojas Americanas (LAME4)- Resumo dos Resultados 

2T18 2T19 Var. % 1S18 1S19 Var. %

Receita Líquida 3.816 4.412 15,6 7.837 7.964 1,6

Lucro Bruto 1.295 1.558 20,3 2.632 2.785 5,8

Despesas Operacionais (941)         (1.060)     12,6 (1.920) (2.040) 6,2

EBITDA (ajustado) 657 832 26,7 1.295 1.393 7,5

Resultado  Financeiro Liq. (382)         (373)         -2,6 (745)     (758)     1,7

Lucro Líquido 5,1 112,7 2.109,8 28,9 59,2 104,8

Var. p.p Var. p.p

Margem Bruta 33,9% 35,3% 1,4 33,6% 35,0% 1,4

Desps. Operac/Vendas -24,7% -24,0% 0,6 -24,5% -25,6% -1,1

Margem EBITDA 17,2% 18,9% 1,7 16,5% 17,5% 1,0

Margem Líquida 0,1% 2,6% 2,4 0,4% 0,7% 0,4

Fonte: Lojas  Americanas e Planner Corretora  

No final do 2T19, o endividamento líquido consolidado reduziu R$ 172,4 MM em relação ao 

ano anterior, uma melhora de 0,1x EBITDA. O prazo médio da dívida consolidado foi de 33 para 

40 meses.  

A ação LAME4 encerrou ontem cotada a R$ 18,00 com queda de 8,3% no ano. O valor de 

mercado da empresa é de R$ 26,6 bilhões. 

 

Energisa (ENGI11) – Prejuízo de R$ 8,9 milhões no 2T19 

A Energisa registrou um prejuízo líquido de R$ 8,9 milhões no 2T19, revertendo o lucro de R$ 

103,4 milhões do 2T18. Com isso o lucro do 1S19 em relação a igual período de 2018 caiu 

51,2% para R$ 119,9 milhões. 

Desconsiderando Ceron e Acre (adquiridas em 30/10/18 e 06/12/18, respectivamente) e 

excluindo efeitos extraordinários, em especial os R$ 194,0 milhões da marcação a mercado do 

bônus de subscrição das debêntures da 7ª emissão, o lucro líquido (pro forma) no 2T19 seria de 

R$ 316,4 milhões, 214% acima do registrado no 2T18. 

A Receita Operacional Bruta cresceu 23,2% no trimestre para R$ 7,0 bilhões, sendo 27,4% 

superior no acumulado do 1º semestre de 2019, totalizando R$ 14,2 bilhões. Já a Receita 

Operacional Líquida, sem receita de construção, cresceu 15,6% no trimestre para R$ 4,0 

bilhões e +20,7% no semestre para R$ 8,3 bilhões. 

O consumo de energia (cativo + livre) no 2T19 avançou 3,5% em relação ao 2T18, superior ao 

crescimento médio de 0,3% no Brasil no mesmo período; 

O EBITDA Ajustado consolidado totalizou R$ 898,9 milhões no 2T19, crescimento de 37,7% 

em relação aos R$ 652,9 milhões do 2T18. No acumulado do 1S19 somou R$ 1,8 bilhão, 

crescimento de 25,6%. 
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 Os investimentos consolidados somaram R$ 754,1 milhões no 2T19 contra R$ 473,6 milhões 

no 2T18, aumento de 59,2%. No 1S19 foram de R$ 1,3 bilhão, com crescimento de 57,4% em 

relação ao registrado no 1S18. Ao final do 2T19 a dívida líquida consolidada da Energisa 

alcançou R$ 11,9 bilhões e se compara a R$ 11,1 bilhões ao final do 1T19. A alavancagem se 

manteve estável em 2,7x. 

O Conselho de Administração da companhia deliberou o pagamento em 23/08/19, de 

dividendos no montante de R$ 101,6 milhões, equivalente a R$ 0,28/Unit e R$ 0,056 por ação 

ordinária e preferencial, sendo (i) R$ 78,4 milhões apurados com base no 1S19; e (ii) R$ 23,2 

milhões, com base no saldo da reserva de lucros de exercícios anteriores.  

Farão jus aos dividendos os acionistas da companhia detentores de ações em 13 de agosto de 

2019. Dessa forma, a partir 14 de agosto de 2019, as ações serão negociadas “ex-dividendos”.  

Com base na cotação de R$ 50,40/Unit (valor de mercado de R$ 22,9 bilhões) o retorno é de 

0,55%. Nesse preço as units da companhia registram alta de 38,5% este ano 

 

MRV Engenharia (MRVE3) – Lucro liquido de R$ 190 milhões no 2T19, aumento 
de 14,5% sobre o 2T18 

A MRV confirmou mais um bom resultado trimestral o no acumulado do semestre, com 

evolução nas principais contas de resultado e destaque para o recorde de produção, 

totalizando 10.624 unidades no 2T19 e aumento de 18,9% em relação ao 2T18. 

MRV Engenharia (MRVE3) - Resumo dos Resultados 
R$ milhões 2T18 2T19 Var. % 1S18 1S19 Var. %

Receita Líquida 1.317 1.559 18,4 2.546 3.067 20,5

Lucro Bruto 439 478 8,9 853 960 12,5

EBITDA 248 257 3,6 477 531 11,3

Lucro Líquido 166 190 14,5 326 379 16,3

Geração (Queima) de Caixa 98 68 -30,6 184 49 -73,4

Var. p.p Var. p.p

Margem Bruta 33,3% 30,7% -2,7 33,5% 31,3% -2,2

Margem EBITDA 18,8% 16,5% -2,3 18,7% 17,3% -1,4

Margem Líquida 12,6% 12,2% -0,4 12,8% 12,4% -0,4

Endividamento Líquido 546 522 -4,4 546 522 -4,4

Divida Liq/EBITDA (12M)  (x) 0,54X 0,50X - 0,54X 0,50X -

Divida Liq/Patr. Liquido 9,4% 1,5% -7,9 9,4% 9,4% 0,0

ROE (12 meses)

Desempenho Operacional Var. % Var. %

Lançamentos (empresa) (R$ milhões) 1.709 1.808 5,8 2.514 2.901 15,4

Vendas Contratadas (empresa) (R$ milhões) 1.285 1.320 2,7 2.520 2.628 4,3

Vendas Contratadas (empresa) (Unidades) 8.748 8.587 -1,8 17.174 17.252 0,5

Fonte: MRV Engenharia e Planner Corretora  

A queda na margem bruta foi justificada pelo maior rigor observado na concessão de crédito 

por parte do banco financiador e uma flexibilização das condições comerciais. A empresa 

espera recuperar o patamar anterior de margem bruta.  
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A dívida liquida reduziu em 4,4% período. A empresa afirma que continua com a estratégia de 

alongamento da dívida, emitindo um CRI 400 (para o público em geral). A posição de 

alavancagem é confortável.  

Ontem a ação MRVE3 encerrou cotada a R$ 22,64 acumulando alta de 87,1% no ano. O valor 

de mercado da companhia é de R$ 10,0 bilhões. 

 

CCR (CCRO3) – Um resultado bem melhor no 2T19 em relação ao mesmo 
período de 2018 

A empresa divulgou seus resultados do 2T19 que mostraram crescimento na receita e 

rentabilidade, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado.  No entanto, em relação 

ao 1T19, a redução na tarifa média, conjugada com elevações de despesas, determinaram uma 

redução no lucro. 

No 2T19, o lucro da CCR pró-forma foi de R$ 347 milhões (R$ 0,14 por ação), 3,0% menor que 

no 1T19, mas 25,1% acima do mesmo trimestre de 2018. 

CCR - Resultados Trimestrais - Pró-forma

R$ milhões 2T19 1T19 Var. 2T18 Var.

Receita Líquida (1) 2.402 2.356 2,0% 2.045 17,5%

Lucro Bruto 1.146 1.129 1,5% 962 19,2%

EBITDA ajustado 1.506 1.488 1,2% 1.187 26,9%

Margem EBITDA 62,7% 63,2% -0,5 pp 58,1% 4,6 pp

Resultado Financeiro -362 -340 6,3% -271 33,2%

Lucro Líquido 347 358 -3,0% 278 25,1%

Trafego Consolidado - Mil Veículos 242.257 239.212 1,3% 225.965 7,2%

Tarifa Média - R$/Veíc. Equiv. 6,91 7,02 -1,6% 6,71 3,0%

Fonte: CCR

(1) Sem receita de Construção  

O tráfego nas nove concessões rodoviárias administradas pela CCR durante o 2T19 aumentou 

7,2%, comparado ao 2T18. Vale lembrar que naquele trimestre ocorreu a greve dos 

caminhoneiros, que prejudicou muito o tráfego do período.  Também após esta greve, foi 

isentada a cobrança do eixo suspenso nas rodovias estaduais, o que tem prejudicado muito as 

concessionárias.  Uma boa notícia no 2T19 foi o crescimento da movimentação de veículos em 

relação ao 1T19 (1,3%), que já foi um período normal. 

Na avaliação dos fatores condicionantes do tráfego, expurgando os efeitos do calendário 

(número de dias úteis e finais de semana) e também da atividade econômica, no 2T19 houve um 

aumento de 7,6% no tráfego de veículos leves.  Nos veículos comerciais, o tráfego total caiu 
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levemente (0,4%).  Esta análise inclui as nove concessões da CCR e mais a ViaRio, cujos 

resultados são reconhecidos apenas por equivalência patrimonial. 

No 2T19, a tarifa média consolidada das concessões rodoviárias foi de R$ 6,91, valor 3,0% 

maior que no 2T18, contribuindo positivamente para o incremento da receita.  No entanto, em 

relação ao trimestre anterior, houve uma queda de 1,6%. 

A CCR obteve no 2T19 um crescimento de 18,4% na receita bruta dos outros negócios, 

principalmente pela incorporação da Aeris (Aeroporto de San José na Costa Rica) e 

ViaMobilidade (linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo). 

A redução dos custos totais no 2T19, comparado ao 2T18, contribuiu para o resultado do 

período.  Porém, este item tem vários custos que são apenas contábeis.  O custo caixa teve uma 

alta de 6,7%, principalmente com o aumento dos Serviços de Terceiros (13,2%). 

O resultado financeiro negativo no 2T19 cresceu 33,2%, principalmente devido aos aumentos 

dos montantes de Variações Cambiais e Monetárias, com uma dívida maior. 

A divida líquida da CCR (IFRS) ao final do 2T19 somava R$ 13,4 bilhões, que apresentou altas 

de 2,1% durante o trimestre e 4,1% comparado ao 2T18.  A relação Dívida Líquida/EBITDA no 

2T19 era de 2,5x, menor que os 2,6x em março/2019 e 2,7x em junho/2018. 

Neste ano as ações da CCR já subiram 40,2% e o Ibovespa teve uma valorização de 18,5%. 

 

Sanepar (SAPR11) – Renovação com o município de Ponta Grossa 

O Conselho de Administração da companhia, na 8ª Reunião Ordinária, realizada em 06 de 

agosto de 2019, aprovou as tratativas do processo de renovação da prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário com o município de Ponta Grossa. 

As condições da renovação serão oportunamente comunicadas. Lembrando que esta 

concessão representa atualmente a 4ª maior receita da companhia, equivalente a 3,6% da 

receita total, com índice de cobertura de 100% em água e 90,4% de coleta de esgoto. 

Suas Units fecharam ontem cotadas a R$ 84,51 (valor de mercado de R$ 8,5 bilhões), Os 

múltiplos para 2019 são: P/L de 9,0x e VE/EBITDA de 6,2x. Temos recomendação de COMPRA 

para SAPR11 com preço justo de R$ 97,00/Unit, equivalente a um potencial de alta de 14,8%. 

 

Cyrela (CYRE3) – Bom desempenho no 2T19 com lucro líquido de R$ 114 
milhões. 

A companhia registrou bom desempenho operacional e financeiro no 2T19 e no acumulado do 

semestre com evolução nas principais contas de resultado.  
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A receita líquida total da Companhia somou R$ 937 milhões no 2T19, montante 46,5% 

superior aos R$ 640 milhões obtidos no 2T18 e 13,4% superior aos R$ 826 milhões registrados 

no 1T19. No semestre, a receita líquida atingiu R$ 1.763 milhões, sendo 61,7% maior que a 

receita dos 6M18. Os números da companhia mostram um início de recuperação tomada dos 

negócios no setor imobiliário. 

Cyrela (CYRE3) - Resumo dos Resultados 
Valores em R$ milhões 2T18 2T19 Var. % 1S18 1S19 Var. %

Receita Líquida 640 937 46,4 1.090 1.763 61,7

Lucro Bruto 171 293 71,3 293 542 85,0

Resultado Líquido -28 114 - (80)           182          -

Var. p.p Var. p.p

Margem Bruta 26,7% 31,3% 4,6 26,9% 30,7% 3,9

Margem Líquida -4,4% 12,2% 16,5 -7,3% 10,3% 17,6

Desempenho Operacional (R$ milhões)

Lançamentos (Cyrela) 641 1.741 171,6 900 2.165 140,6

Vendas Contratadas (Cyrela) 699 1.442 106,3 1.084 2.198 102,8

Unidades Vendidas 3.257 5.238 60,8 5.554 8.545 53,9

Entregas (R$ milhões)  - 100% 2.145 832 -61,2 3.150 1.189 -62,3

Unidades Entregues 5.075 3.015 -40,6 8.282 4.460 -46,1

Fonte: Cyrela e Planner Corretora  

No 2T19, houve melhora no indicador VSO (Velocidade de Vendas sobre o Oferta), ficando em 

52,7% no período de 12 meses, contra 37,9% no 2T18.  

Ao final do 2T19, o estoque a valor de mercado somava R$ 5.21 bilhões (100%) e R$ 4,31 

bilhões a parte da Cyrela. No 2T19, o estoque total a valor de mercado apresentou um 

aumento de 3,8% quando comparado ao trimestre anterior.  

Ontem a ação CYRE3 encerrou cotada R$ 28,06 com valorização de 74,3% no ano. O valor de 

mercado da companhia é de R$ 10,0 bilhões.  

 

 



 

Página | 11  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
09 de agosto de 2019 

 

 

Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões) e variação do Ibovespa M/M 
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Fonte: Ibovespa, dados até  06/08/2019
Fluxo Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro 

 6/8/19 30 dias Mês Ano

Saldo (538,8) (9.658,6) (4.179,2) (14.612,9)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 104.102 363.950

Venda 195.956 271.393

Líquido -91.854 92.557

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Sexta-feira 05:00 BR IPC FIPE- Semanal Aug 7 0,12%

09/08/2019 08/dez BR Atividade econômica IBC-Br (a/a) Junho 4,40%

08/dez BR Atividade econômica - IBC-Br (m/m) Junho 0,54%

09:30 EUA Demanda final  IPP M/M Julho 0,20% 0,1%

09:30 EUA IPP exceto a l imentos  e energia  (m/m) Julho 0,10% 0,3%

09:30 EUA IPP Ex a l imentos , energia , negociação M/M Julho 0,0%

09:30 EUA Demanda final  IPP A/A Julho 1,7%

09:30 EUA IPP exceto a l imentos  e energia  (a/a) Julho 2,3%

09:30 EUA IPP Ex a l imentos , energia , negociação A/A Julho 2,1%

Segunda-feira 08:25 BR BC - Pesquisa  Focus  (semanal )

12/08/2019 ago/13 BR Atividade econômica IBC-Br (a/a) Junho 4,40%

ago/13 BR Atividade econômica - IBC-Br (m/m) Junho 0,54%

15:00 EUA Orçamento mensal Julho - 111,0bi - 8,5bi

Terça-feira 09:30 EUA IPC (m/m) Julho 0,30% 0,1%

13/08/2019 09:30 EUA IPC exc a l imentos  e energia  (m/m) Julho 0,20% 0,3%

09:30 EUA IPC (a/a) Julho 1,70% 1,6%

09:30 EUA IPC exc a l imentos  e energia  (a/a) Julho 2,10% 2,1%

09:30 EUA IPC Principal  (SA) Julho 262803

09:30 EUA Índice IPC NSA Julho 256436 256143

23:00 CH Produção industria l  (a/a) Julho 6,00% 6,3%

23:00 CH Produção industria l  (acum. no ano a/a) Julho 6,00% 6,0%

23:00 CH Vendas  no varejo (a/a) Julho 8,60% 9,8%

23:00 CH Vendas  varejo (acumulado no ano a/a) Julho 8,40% 8,4%

Quarta-feira 08:00 EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários Aug 9 5,3%

14/08/2019 09:30 EUA Índice de preços  de importação (m/m) Julho 0,00% -0,9%

09:30 EUA Índice de preços  de importação (a/a) Julho -2,0%

06:00 EURO Empregos  T/T 2T 0,3%

06:00 EURO Empregos  A/A 2T 1,3%

06:00 EURO PIB sazonal   (t/t) 2T 0,2%

06:00 EURO PIB sazonal  (a/a) 2T 1,1%
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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 
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598/18:  
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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. 

Karoline Sartin Borges,  
kborges@planner.com.br  
 

 


