
 

Página | 1  
 

10 de outubro de 2019 

EZTec 

 
 

 01 de fevereiro de 2019 

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

Eztec (EZTC3 – Compra) 

Retomada da demanda do setor impulsiona os negócios da Eztec 

Revisamos nossas projeções para a EZtec com base na expectativa de uma recuperação 
consistente do setor imobiliário nos próximos trimestres, o que levou a companhia a elevar 
sua meta de lançamentos para este ano e a trabalhar com premissas mais otimistas em 
relação aos resultados futuros. Acreditamos que a companhia está preparada para 
capturar o melhor momento da retomada do setor, com a utilização de um banco de 
terrenos de alta qualidade, somado à eficiência de seu processo construtivo e força 
comercial. Seguimos com recomendação de COMPRA para a ação com preço justo de R$ 
42,30 o que implica numa valorização potencial de 11,9% em relação ao último preço de 
fechamento. 

Panorama do setor em 2019  

 Início da retomada da demanda do setor com melhora nas vendas, abrindo espaço 
para a redução de estoques performados e um novo ritmo de lançamentos, criando 
uma atmosfera favorável para o setor nos próximos trimestres; 

 A média mensal de unidades financiadas com recursos da Poupança passou de 14,6 
mil unidades em 2017 para 22,6 mil no período de jan-ago/19.  Esta recuperação do 
setor deverá abrir espaço para recomposição de preços pressionados durante a crise 
econômica; 

 Inflação sobre controle e redução na taxa básica de juros (Selic), com impacto nas 
taxas de juros praticadas por incorporadoras e bancos, voltadas para o crédito 
imobiliário, em benefício do mutuário; 

  Juros mais baixos permitem às empresas melhora na situação financeira e captação 
de recursos para investimentos em banco de terrenos; 

 Adaptação de projetos construtivos para públicos diferenciados deverão ganhar 
escala nos próximos anos; 

 A nova regulamentação para os distratos e os juros mais baixos, deverão reduzir o 
número de cancelamentos nas  vendas; 

 A esperada redução na taxa de desemprego e melhores condições de crédito são 
mais um componente para acreditar na recuperação do setor. 

Destaques e oportunidades para a Eztec 

 A Eztec aproveitou o momento oportuno de crise no setor (2017-2019) para realizar 
aquisições de terrenos que somaram R$ 2,3 bilhões (17 novos terrenos). Em jun/19, o 
banco de terrenos somava R$ 5,8 bilhões com potencial para aproximadamente 2,5 
anos de lançamentos.  

 No 1S19, a empresa lançou um VGV próprio de R$ 625,1 milhões e R$ 705,8 milhões 
no VGV total e até setembro o VGV total lançado somou R$ 916,3 milhões, 61% do 
piso do guidance.  

 Os lançamentos mais recentes vêm mostrando velocidade de vendas bem acima do 
ritmo dos últimos períodos, abrindo espaço para uma recuperação nos preços de 
venda. 70% das vendas da Eztec são executadas por equipe própria.   

 Para o ano que vem a companhia já tem R$ 2,4 bilhões no pipeline (15 projetos). 
 Em junho, a posição de caixa líquido da empresa era de R$ 349 milhões que somados 

aos R$ 535 de recebíveis performados, deixam a companhia numa posição financeira 
confortável para impulsionar seus projetos. 
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 A expectativa de melhora nas margens e controle de despesas deverá refletir 
positivamente nos resultados da Eztec nos próximos trimestres. Em junho a margem 
a apropriar era de 42%, ante uma margem bruta realizada de 38% no 1º semestre.  
 

Desempenho o 1S19: 

O crescimento dos resultados do 2T19 e acumulado de 6 meses foi formado em cima de 
uma base fraca no mesmo período de 2018, quando a EZtec foi mais impactada pela crise 
do setor. Não houve lançamentos neste período e a companhia manteve seu foco na 
realização de estoques acumulados e distratos.  

 

 

Principais Premissas adotadas e Dados Projetados  

As projeções para o período 2019-2022, consideram uma retomada consistente do setor 
imobiliário, da empresa e também uma melhora da rentabilidade, tomando como base a 
margem a apropriar dos projetos atuais. O aquecimento do mercado deverá refletir numa 
melhor velocidade de vendas, levando em consideração também o momento de juros mais 
baixos, com expectativa continuidade neste patamar nos próximos anos.  

A boa situação financeira da empresa a geração de caixa, permitem a execução de seus 
projetos sem a necessidade de alavancagem, mantendo a condição de aplicadora de recursos.  

Segundo a companhia as despesas comerciais, gerais e administrativas deverão manter a 
mesma relação com a receita líquida, ou mesmo podendo haver alguma redução 
proporcional.  

A EZTEC utiliza do Patrimônio de Afetação em seus empreendimentos com benefício 
tributário proporcionado pela alíquota consolidada de imposto (PIS+COFINS+IR+CSLL) de 
4,0% sobre a receita.   

EZTEC (EZTC3)  - Resumo dos Resultados  
R$ mil 2T18 2T19 Var. % 1S18 1S19 Var. %

Receita Líquida 68.873 161.833 135,0 159.280 308.203 93,5

Lucro Bruto 26.384 63.200 139,5 58.151 117.601 102,2

EBITDA (7.332)    71.083 - (18.083) 83.306 -

Resultado Financ. Liquido 23.787 32.012 34,6 43.398 41.128 -5,2

Lucro Líquido 14.543 94.910 552,6 20.142 113.212 462,1

Var. p.p Var. p.p

Margem Bruta 38,3% 39,1% 0,7 36,5% 38,2% 1,6

Margem EBITDA -10,6% 43,9% 54,6 -11,4% 27,0% 38,4

Margem Líquida 21,1% 58,6% 37,5 12,6% 36,7% 24,1

Caixa (Divida) Liquido 386.652 351.989 -9,0 386.652 351.989 -9,0

Desempenho Operacional (R$ mil)

Lançamentos  (VGV EZTec) 0 313.382 - 105.504 628.081 495,3

Empreendimentos Lançados 0 3 - 1 6 -

Unidades Lançadas 0 248 - 2.014 998 -

Fonte: Eztec e Planner Corretora

Resultados 

retomando o nível 

de anos anteriores. 
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Panorama do mercado 

A cidade de São Paulo, principal mercado da Eztec, passou um longo período com volume 
reduzido de lançamentos, com as incorporadoras tentando desovar os elevados estoques de 
produtos acabados acumulados na fase mais aguda da crise.  A consequência foi uma forte 
pressão sobre o ritmo de atividades, queda de faturamento e nas margens praticadas pelo 
setor, levando algumas incorporadoras a prejuízos e elevação de endividamento.  

Neste ano, o mercado imobiliário já mostra uma retomada no ritmo de negócios, sinalizando 
que a crise dos últimos períodos está ficando para trás, o que nos permite visualizar um novo 
ciclo de oportunidades no setor.  Neste sentido, acreditamos que a Eztec tem uma vantagem 
competitiva em relação a alguns de seus pares. Segundo sua administração, o ritmo de vendas 
nos últimos seis meses remete ao melhor momento do boom imobiliário, o que já levou a 
companhia a revisar para cima seu guidance de lançamentos de R$ 1,5 bilhão para R$ 2,0 
bilhões neste ano, sem considerar as torres corporativas. 

Os lançamentos mais recentes vêm mostrando velocidade de vendas bem acima do ritmo dos 
últimos períodos, com espaço para recuperação de preços de venda, anteriormente 
pressionados pela necessidade de colocação de estoques prontos no mercado.  O índice VSO 
(Velocidade s/ o Oferta) sobre unidades performadas avançou de 5,0% no 2T18, 10,9% no 
1T19 para 12,4% no 2T19. 

Distratos - O grande vilão do setor nos últimos anos foi o expressivo volume de distratos de 
imóveis, realizados principalmente pelo prolongamento da recessão econômica e perda da 
capacidade de pagamento dos consumidores. No caso da Eztec, o pico da crise aconteceu no 
3T16 quando os distratos (acumulados em 12 meses) atingiram R$ 581 milhões (1.666 
unidades), para uma receita bruta de R$ 691 milhões (12 meses). A partir desta data a curva 
dos distratos foi sempre declinante, encerrando 2T19 com R$ 112 milhões, equivalentes a 
268 unidades. A nossa expectativa é que com a melhora na demanda por imóveis num 
ambiente macroeconômico mais favorável, esta curva descendente se acentue, reduzindo o 

Eztec (EZTC3) -  Resumo dos Resultados Projetados (2019-2022)
R$ milhões 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E

Receita Líquida 572 980 391 594 858 1.552 2.243

Lucro /bruto 270 435 142 229 331 621 897

Deespesas Operacionais (102)            (118)        (139)        (18)           (23)           (41)           (59)           

Result. Operac. Antes do Financeiro (EBIT) 168 317 3 211 308 580 838

 Resultado Financeiro 81 67 109 75 110 100 103

 Resultado Antes dos Impostos 248 384 112 286 418 679 941

RESULTADO LÍQUIDO 232 361 102 261 385 626 867

EBITDA 173 316 1 216 310 582 840

Patrimônio Líquido 2.844 2.564 2.637 2.899 3.188 3.658 4.308

Margem Bruta % 47,2 44,3 36,3 38,6 38,6 40,0 40,0

Margem EBIT % 29,3 32,3 0,7 35,6 35,9 37,4 37,4

Margem EBITDA % 30,2 32,2 0,4 36,4 36,2 37,5 37,4

Margem Líquida % 40,6 36,9 26,1 44,0 44,9 40,3 38,6

Base Acionária (milhões) 165 165 165 200 200 200 200

Lucro por Ação (R$) 1,41 2,19 0,62 1,31 1,93 3,13 4,33

Cotação de Fechamento (R$/Ação) 10,54 17,32 20,53 37,80 37,80 37,80 37,80

Cot.  VPA (x) 0,6 1,1 1,3 2,6 2,4 2,1 1,8

P/L (x) 7,5 7,9 33,2 28,9 19,6 12,1 8,7

Retorno s/ Patr. Liquido Médio 13,4% 3,9% 9,4% 12,7% 18,3% 21,8%

Valor de Mercado (R$ mm) 1.739 2.858 3.387 7.560 - - -

VE/EBITDA 11,3 10,1 - 36,5 25,5 13,6 10,4

Fonte: Eztec e Planner Corretora

Lançamentos de até 

R$ 2,0 bilhões em 

2019. 
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peso de carregamento deste estoque e consequentemente contribuindo para uma melhora 
nos resultados.  

Estoque performado – Em junho a Eztec possuía 1.592 unidades performadas equivalentes a 
R$ 736,5 milhões. Os empreendimentos já performados com menor percentual de venda até 
junho/19 são:  EZ Mark (maior estoque comercial da companhia), lançado em maio/13 com 
323 unidades e apenas 53% das unidades vendidas, ou seja, 131 unidades ainda em estoque 
ao valor de R$ 108,3 milhões. O segundo empreendimento é o Cidade Maia (Guarulhos – SP), 
com três lançamentos em dez/13 (Cidade Maia – Alameda, Praça de Jardins) e o Cidade Maia 
– Botânica e Reserva lançados em mar/14, somando cinco empreendimentos com baixo 
percentual de venda. No total foram lançadas 1.969 unidades das quais 752 unidades estão 
em estoque. Estes dois empreendimentos deverão concentrar os esforços de vendas, já que 
respondem pela maior parte do saldo em carteira com performados, representando custo de 
carregamento e diluição de margens.  

Projetos em construção – Considerando os lançamentos de mar/16 a dez/18, a Eztec 
registra 13 projetos em construção com saldo de R$ 404,4 milhões mais R$ 8,9 milhões 
contando vagas e outros. Dentre estes, destaque negativo para o UP Home Vila Mascote com 
82% do custo incorrido e 43% de vendas, tendo lançado 129 unidades e apenas 29 vendidas.   

Banco de terrenos - Em jun/19 o banco de terrenos da companhia representava um VGV 
potencial de R$ 5,8 bilhões (R$ 6,7 bilhões no 2T18). Desde 2017 a Eztec adquiriu R$ 2,3 
bilhões em terrenos, aproveitando o momento de crise com terrenos a preços atrativos e 
utilizando sua disponibilidade de caixa.  O custo médio de aquisição dos terrenos, incluindo os 
custos com o aumento do potencial construtivo, está em 14% do VGV, o que é relativamente 
baixo se considerarmos que o padrão dos empreendimentos da Eztec atende da classe média 
para cima. Este é um fator preponderante para a formação da margem de lucratividade da 
empresa, historicamente superior às seus pares.  

Aumento de capital – Em 11 de setembro, a Eztec aprovou uma oferta pública (follow on) com 
a emissão de 27 milhões de ações já considerando o lote adicional de 7 milhões de ações (35% 
da oferta padrão).  No dia 24/09 a empresa divulgou os números finais da operação de 

aumento de capital no valor de R$ 978.8 milhões passando de R$ 1.910.246.908,17 para R$ 
2.888.996.908,17, mediante a emissão de 27.000.000 Ações, ao preço de R$ 36,25 por 
Ação. A Companhia utilizará os recursos líquidos provenientes da oferta para a expansão 
de seus negócios, por meio da aquisição de terrenos para novas incorporações e da 
participação em novos projetos. 
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Banco de terrenos 

de R$ 5,8 bilhões 
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de lançamentos 
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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. 
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