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Enauta (ENAT3 – COMPRA) 

Um investimento interessante 

Iniciamos a cobertura da Enauta recomendando Compra para ENAT3, com Preço Justo de 

R$ 16,40 por ação, que indica uma valorização potencial de 32%.  A empresa tem uma 

expectativa positiva de aumento da produção de petróleo nos próximos anos no campo de 

Atlanta e também conta com outros ativos de elevado potencial.  A Enauta tem ainda boas 

parcerias na maioria de suas concessões, o que reduz os investimentos e os riscos 

exploratórios.  Além disso, a empresa conta com uma excelente situação financeira, que 

permite a continuação de seus programas de exploração dentro de um bom ritmo.  

Naturalmente o investidor em companhias de petróleo “jovens” precisa estar consciente 

dos riscos quanto ao descobrimento de novas reservas.  No caso da Enauta, isso se acentua, 

porque não há um histórico de descobertas para dar mais conforto a analistas e 

investidores quanto à manutenção de um nível futuro de produção.  Mesmo assim, 

consideramos que a compra das ações da Enauta é um risco que vale a pena correr. 

Principais pontos que fundamentam nossas expectativas para a empresa e a ação: 

 A Enauta vem se beneficiando de elevadas margens de lucro em suas operações de 

gás no campo de Manati, onde a empresa tem uma participação de 45%.  Porém, este 

campo deve encerrar sua produção até 2024 e apresentar volumes declinantes nos 

próximos anos; 

 No ano passado, o início da produção de petróleo no campo de Atlanta (participação 

da empresa em 50%), elevou fortemente a receita, mas teve impacto negativo nas 

margens; 

 O campo de Atlanta, que produziu uma média de 22,1 mil barris no 3T19, pode 

alcançar até 70 mil barris/dia com a instalação do Sistema Definitivo de Produção; 

 A empresa tem um conjunto de concessões para exploração de petróleo em áreas 

muito promissoras, que devem garantir a produção nos próximos anos; 

 A Enauta participa de consórcios de produção e exploração com parceiros grandes e 

experientes, como a Petrobras, Exxon e Murphy Oil; 

 A situação financeira da companhia é bastante sólida, dispondo de um caixa líquido 

de R$ 604 milhões ao final de junho/19, isso depois de pagar R$ 500 milhões em 

dividendos durante o 2T19; 

 Uma das dificuldades de fazer projeções da Enauta é estimar as descobertas que 

podem ser feitas e o nível futuro de produção sustentável.  Estimamos que a 

empresa possa manter no futuro uma produção média diária própria de 25 mil 

barris.  No 3T19, a parte da Enauta na produção somada dos dois campos em 

exploração foi de 22,1 mil barris ao dia. 

Luiz Francisco Caetano, CNPI 

lcaetano@planner.com.br 

+55 11 2172-2563 

 

 

 

Disclosure e certificação do analista 
estão localizados na última página 
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Dados da Ação

Cotação atual (R$) R$ /ação 12,45

Preço justo  R$ /ação 16,40

Potencial % 32

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação

Total de ações 265,8

Ações Ordinárias 100,0

Free Float 28,6

Vol. Méd, diário (1 mês) 8,1

Valor de Mercado 3.309

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.

ENAT3 2,0% 51,5% 14,7%

Ibovespa 0,4% 22,2% 27,7%

Cotação de 25/10/2019

Principais Múltiplos 2018 2019E 2020E

P/L (x) 5,7 17,0 12,8

VE/EBITDA (x) 2,9 4,3 3,3

ROE (%) 11,5 5,9 7,5

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) -2,9 -1,6 -1,5

Receita Líquida (R$ mm) 797 1.051 1.317

Lucro Líquido (R$ mm) 425 195 259

Margem Bruta (%) 42,5 31,2 35,8

Margem EBITDA (%) 70,3 53,6 51,7

Margem Líquida (%) 53,3 18,5 19,7

Payout (%) 117,6 30,0 30,0

Retorno Dividendo (%) 22,8 1,8 2,3

Cotação/VPA (x) 0,7 1,0 1,0

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economatica. Projeções: Planner Corretora.
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Tese de Investimento 

Iniciamos a cobertura da Enauta com recomendação de Compra para a ação (ENAT3) com 

base em nosso modelo de fluxo de caixa descontado (FCD).  Calculamos um preço justo de    

R$ 16,40 por ação, o que implica uma valorização potencial de 32% em relação à última 

cotação de fechamento. 

Em nosso modelo de FCD, utilizamos uma taxa de crescimento na perpetuidade em termos 

nominais de 2%, beta de 0,83 e uma taxa de desconto (WACC) de 11,4%. 

Temos uma visão positiva para a Enauta, tendo em vista seus bons ativos petrolíferos, 

excelente situação financeira, baixo custo de captação de recursos e boas parcerias, que 

permitem diluição dos custos exploratórios e do risco. 

A produção de petróleo no Brasil vem apresentando um bom crescimento, com destaque 

para a expansão da parcela fora da Petrobras.  O país ainda tem blocos exploratórios com 

excelente potencial, que a Enauta pode participar, garantindo uma produção crescente.  A 

empresa explora hoje um campo de gás (Manati) e outro com extração majoritária de 

petróleo (Atlanta).  O campo de Manati está em declínio e deve encerrar sua produção em 

2024.  Já o campo de Atlanta deve aumentar sua produção, após as intervenções realizadas 

recentemente, para a faixa de 28 mil barris ao dia, saltando para até 70 mil barris/dia com a 

instalação do sistema definitivo de produção.  A empresa tem outras concessões em áreas 

com bom potencial, onde podem ocorrer descobertas importantes nos próximos anos. 

As ações da Enauta tiveram um desempenho apenas regular nos últimos tempos.  Em 2019, 

ENAT3 subiu 51,3% e o Ibovespa obteve uma valorização de 22,2%.  Porém, quem tivesse 

comprado e mantido a ação desde sua abertura de capital (fevereiro/2011) estaria sofrendo 

uma perda de 5,5%, mesmo após o pagamento de dividendos. 

A Enauta tem uma excelente situação financeira, constituída principalmente após a venda de 

sua participação no Bloco BM-S-8 em 2017.  Em junho/2019, a empresa tinha um caixa 

líquido de R$ 604 milhões, valor que caiu 55,8% durante o trimestre em função do 

pagamento de dividendos no valor de R$ 500 milhões (R$ 1,90684828735 por ação) pago em 

maio.  Vale lembrar que a Enauta ainda tem a receber US$ 144,5 milhões (R$ 575 milhões em 

valores atuais) referente à venda do Bloco negociado dois anos atrás.  A previsão é de que 

este valor será recebido até o final de 2020. 
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Breve Histórico 

A Enauta, que até abril/2019 era denominada Queiroz Galvão Exploração e Produção 

(QGEP), foi constituída em 2010 e nasceu da decisão da controladora de segregar as 

operações de exploração e produção de petróleo das atividades de prestação de serviços.  

Anteriormente, estes dois segmentos eram concentrados na Queiroz Galvão Óleo e Gás 

(QGOG). 

A QGOG iniciou suas atividades de exploração e produção de petróleo com a compra de 

participações em vários ativos da Petrobras, entre 1998 e 2000, para operação conjunta.  

Inicialmente foram adquiridas participações nos blocos BC-7, BCAM-40 (onde está o Campo 

de Manati que a empresa explora atualmente) e o BS-3. 

As outras participações foram adquiridas de outras petrolíferas e também nas rodadas de 

licitações realizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP).   

Em 2011, a empresa adquiriu 10% do Bloco BM-S-8 da Shell por US$ 175 milhões, 

participação esta que foi vendida em julho de 2017 para a Equinor por US$ 379 milhões.  A 

Enauta ainda deve receber 38% do valor da venda, quando ocorrer a assinatura do Contrato 

de Individualização de Produção. 

Em 2012, foi comprada a participação de 30% no Bloco BS-4, onde estão os campos de 

Atlanta e Oliva.  Na 11ª rodada da ANP em 2013, foram adquiridos oito blocos exploratórios, 

que estão localizados nas Bacias Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Ceará Pernambuco-

Paraíba e Espírito Santo. O valor pago em bônus de assinatura pelas participações nestes 

blocos foi de R$ 95 milhões. 

Na 13ª Rodada da ANP em 2015, a Enauta comprou dois blocos offshore (SEAL-M-351 e 

SEAL-M-428), localizados na Bacia de Sergipe-Alagoas. 

Em 2016, a empresa aumentou para 100% sua participação nos dos blocos PAMA-M-265, 

PAMA-M-337 e FZA-M-90. 

Na 14ª Rodada de Licitações da ANP em setembro de 2017, o consórcio formado pela Enauta 

(30% de participação), Exxon (50%) e Murphy Oil (20%) adquiriu os blocos SEAL-M-501 e 

SEAL-M-503, blocos adjacentes aos comprados anteriormente. 

Durante a 15ª rodada (2018), o mesmo consórcio formado no leilão anterior da ANP, 

comprou mais dois blocos na Bacia de Sergipe-Alagoas (SEAL-M-430 e SEAL-M-573). 

A última aquisição da Enauta foi no dia 10 de setembro/19, na Primeira Rodada de Ofertas 

Permanentes de áreas petrolíferas realizada pela ANP.  Um consórcio entre a Exxon (50% de 

participação), Murphy Oil (20%) a Enauta (30%) adquiriu três blocos (Seal 505, 575 e 637) na 

Bacia Sergipe-Alagoas.  Os investimentos previstos nos blocos são de R$ 96,9 milhões. 
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Governança Corporativa 

As ações da Enauta são negociadas no Novo Mercado da B3, segmento especial de 

governança, com o código ENAT3. 

A oferta inicial da empresa ocorreu em fevereiro de 2011, quando foram vendidas 

79.741.019 de ações a R$ 19,00 cada, totalizando R$ 1.515 milhões.  A quantidade de ações 

vendidas na abertura de capital foi equivalente a 30,0% do total atual. 

As ações da Enauta não participam do Índice Bovespa, tendo uma liquidez média diária nos 

últimos três meses de R$ 8,6 milhões. 

Dentro das exigências do Novo Mercado, se o controle acionário da Enauta for vendido, os 

investidores têm o direito de negociar suas ações pelo preço dos controladores (tag along de 

100%). 

O Conselho de administração da empresa é formado por seis membros, sendo que dois deles 

são independentes. 

Outros instrumentos importantes de governança que a Enauta tem, são o Conselho Fiscal, 

Comitê de Ética e Sustentabilidade, Política de Contratação de Terceiros e um canal para 

recebimento de denúncias.  A empresa está preparando a instalação de seu Comitê de 

Auditoria. 

 

Estrutura Societária 

A Enauta é controlada pela Queiroz Galvão S/A (QGSA), empresa holding da família de 

mesmo nome, que concentra as participações do conglomerado em diversos setores, entre 

eles construção, rodovias, energia, empreendimentos imobiliários, agroindústria e siderurgia. 

O FIP Quantum, segundo maior acionista da Enauta, tem como controladores os mesmos 

acionistas da QGSA.  Com isso, este grupo detém 70,0% do capital.  Os controladores da 

empresa, desde 2011, tem um acordo de acionistas. 

A Enauta tem 3,6 milhões de ações em tesouraria, destinadas a atender os planos de opções 

dos executivos da empresa. 

Vale ainda destacar entre os maiores acionistas da Enauta, grandes gestores de fundos de 

investimentos internacionais como a BlackRock (participação de 2,4%), Dimensional (1,7%), 

Global X (1,0%) e Vanguard (0,9%). 
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Enauta - Principais Acionistas

 Quantidade de Ações % do total

Queiroz Galvão S/A 167.459.291 63,0%

Quantum Fundo Invest. Part. 18.606.588 7,0%

BlackRock 6.287.118 2,4%

Ações em Tesouraria 3.594.120 1,4%

Dimensional Fund Advisors LP 4.521.250 1,7%

Global X Management Co LLC 2.583.700 1,0%

Vanguard Group 2.408.978 0,9%

Polo Capital Intl Gestão de Recursos 2.073.122 0,8%

Morgan Stanley 1.440.275 0,5%

Norges Bank 1.134.312 0,4%

Outros 55.698.151 21,0%

TOTAL 265.806.905 100,0%

Fonte: Enauta e Bloomberg  

 

Visão Geral da Empresa 

A Enauta é uma companhia dedicada a exploração e produção de petróleo, sempre operando 

em parcerias com outras empresas do setor para reduzir riscos e o volume total de 

investimentos.  A empresa é qualificada como “Operador A” pela Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), o que lhe permite atuar como operador em terra, águas rasas, profundas e 

ultraprofundas. 

Atualmente a empresa tem dois ativos em produção, os campos de Manati e de Atlanta.  O 

campo de Manati já está com produção em trajetória descendente e o de Atlanta deve ainda 

crescer muito com a instalação de uma plataforma definitiva maior. Além destes dois campos, 

a empresa tem participações em outras quinze concessões em oito bacias sedimentares 

brasileiras.  Estas concessões estão em diversos graus de desenvolvimento.  

O portfólio atual de ativos da empresa é o seguinte: 
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Enauta - Portfólio de Ativos

Bacia Bloco/Concessão Campo/Prospecto Partic. Enauta Fluido

Camamu BCAM-40 Manati 45% Gás

CAL-M-372 CAM#01 20% Óleo

Atlanta Óleo

Santos BS-4 Oliva 50% Óleo

Piapara Óleo

Espirito Santo ES-M-598 20% Óleo

ES-M-673 20% Óleo

Foz do Amazonas FZA-M-90 100% Óleo

Pará-Maranhão PAMA-M-265 100% Óleo

PAMA-M-337 100% Óleo

Ceará CE-M-661 25% Óleo

SEAL-M-351 30% Óleo

SEAL-M-428 30% Óleo

SEAL-M-501 30% Óleo

SEAL-M-503 30% Óleo

Sergipe-Alagoas SEAL-M-430 30% Óleo

SEAL-M-573 30% Óleo

SEAL-M-505 30% Óleo

SEAL-M-575 30% Óleo

SEAL-M-637 30% Óleo

Fonte: Enauta  

O Campo de Manati foi o único ativo operacional da Enauta até o 1T18, onde a empresa tem 

uma participação de 45%, em sociedade com a Petrobras (35% - operadora), Geopark (10%) e 

PetroRio (10%).  Este campo está localizado na Bacia de Camamu, na costa do Estado da 

Bahia, em profundidade de água de 35 a 50 metros.  No local está instalada uma plataforma 

com seis poços em operação e capacidade para processar até 8 milhões de m³ de gás. O 

processamento é feito em uma estação da Petrobras, que adquire todo o gás e o utiliza para 

abastecer suas instalações (refinaria, termelétrica e fábrica de fertilizantes de nitrogênio), ou 

revende à empresa distribuidora de gás do Estado da Bahia. 

A venda do gás de Manati para a Petrobras é regulada por um contrato que define o preço em 

reais acrescido da inflação, ficando normalmente entre US$ 5 a US$ 6 por milhão de BTUs. 

O estudo realizado pela Gaffney Cline & Associates (GCA) ao final de 2018, indicava que as 

reservas provadas (1P) do Campo de Manati eram de 5,2 bilhões de m³, sendo que com as 

prováveis (2P) este número chegava a 6,3 bilhões de m³, com participação de 45% da Enauta 

neste volume. 

A produção média diária em Manati no 2T19 foi de 2,8 milhões de m³, volume 42,9% menor 

que no mesmo período do ano passado.  Esta forte queda foi ocasionada pela parada 

programada de oito dias ocorrida no trimestre, além da fraca demanda e o excesso de oferta 

na região.  Porém, no 3T19 a produção já saltou para 3,8 milhões de m³. 
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A Enauta estima que o volume de vendas de gás proveniente de Manati este ano deve ficar 

entre 3,8 e 4,1 milhões m³, com as maiores possibilidades para o número menor da faixa.  A 

produção deve cair para 3,4 milhões m³ em 2020, 3,0 milhões m³ no ano seguinte e 2,5 

milhões m³ em 2021.  As últimas estimativas são de que este campo será explorado até 2024. 

Gráfico 1: Campo de Manati - Produção Média Diária  

 

Fonte: Enauta 

O segundo ativo da Enauta a entrar em operação foi o Campo de Atlanta, que está localizado 

na área norte da Bacia de Santos, a cerca de 120 km da costa do Estado do Rio de Janeiro, em 

lâmina d´água de 1.550 metros.  O petróleo deste campo é pesado com grau API de 14, 

encontrado em arenitos turbidíticos do Eoceno.  A Enauta é a operadora do campo e tem 50% 

de participação, em associação com a Barra Energia.  Inicialmente, o consórcio era formado 

pela Enauta (30%), OGX (40%) e Barra Energia com 30%.  Porém, como a OGX (atualmente 

Dommo Energia) não cumpriu seus compromissos de aportar recursos para a exploração do 

campo, em junho/2019 a ANP autorizou a cessão compulsória de sua participação para as 

outras duas sócias.  A participação inicial da Enauta neste campo foi adquirida em 2011 por 

US$ 157,5 milhões. 

No início de outubro/19, a empresa informou que elevou sua estimativa de produção no 

Campo de Atlanta de 25 mil barris por dia para 28 mil b/d, sendo válida para os próximos 

doze meses.  Isso ocorreu porque os três poços em produção deste campo sofreram algumas 

intervenções e depois disso tem mantido uma produção de 30 mil b/d, que é o limite de 

processamento do FPSO ali instalado. 

A Enauta ainda não decidiu a capacidade de processamento do FPSO que vai compor o 

Sistema Definitivo do campo de Atlanta. O planejamento era de um sistema com capacidade 

para fornecer 70.000 b/d de óleo conectado a 12 poços. Agora a empresa avalia um 

equipamento entre 50.000 b/d e 70.000 b/d.  Este sistema deve custar entre US$ 1,0 bilhão e 

US$ 1,5 bilhão, sendo que o pico de produção deverá ser atingido em 2022. 

As reservas estimadas pela GCA em dezembro/2018, indicavam que o Campo de Atlanta 

tinha reservas 1P de 174 milhões de barris e 1P+2P de 224 milhões de barris, com 

participação de 50% deste volume da Enauta. 
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Gráfico 2: Campo de Atlanta - Produção Média Diária 

 

Fonte: Enauta 

Na Bacia Pará-Maranhão e Foz do Amazonas, a Enauta está adquirindo estudos sísmicos para 

melhor dimensionar as possibilidades de exploração.  Além disso, a empresa planeja a venda 

de uma participação nestas concessões ainda em 2019.  Nas concessões das bacias do 

Espirito Santo e Ceará, estão sendo feitos estudos de avaliação do potencial das reservas. 

Na tabela seguinte estão os anos em que o primeiro poço e o início da produção estão 

estimados pela empresa para suas concessões.  Naturalmente, este planejamento depende do 

sucesso na perfuração e da obtenção das licenças ambientais, que sempre podem levar a 

atrasos. 

Enauta - Potencial de Evolução dos Principais Ativos

Concessão Primeiro Poço Produção

BS-4 (Piapara) 2022 2026

PAMA-M-337 2021 2027

FZA-M-90 2020 2027

BM-CAL-12 2020 2026

SEAL 1 2020 2025

SEAL 2 2020 2026

SEAL 3 2021 2027

Fonte: Enauta  

No 3T19, a Enauta produziu um total de 22,1 mil barris de óleo equivalente, volume 54,0% 

maior que no trimestre anterior.  A participação na produção de gás da Enauta em Manati foi 

de 158,8 milhões de m³ de gás, 37,4% mais que no 2T19.  Em Atlanta, a participação da 

empresa somou 1.018,3 mil barris ao dia no 3T19, com um crescimento de 75,1% no 

trimestre. 
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O setor de exploração de petróleo no Brasil 

O atual panorama da exploração de petróleo no Brasil deriva da lei de 1997, que aprovou a 

extinção do monopólio estatal sobre a exploração petrolífera. Isso permitiu que empresas 

privadas também pudessem competir neste setor.  A ANP, também criada pela mesma lei, 

tornou-se responsável pelas concessões de blocos exploratórios.  Em 1999, a ANP já realizou 

o primeiro leilão de blocos exploratórios no país, que foi seguindo até que em outubro/2019 

chegou-se à 16ª rodada. 

Atualmente, operam no Brasil 47 diferentes empresas, operadoras e consorciadas, 

produzindo petróleo e gás.  O país tinha em agosto/19 um total de 7.118 poços sendo 

explorados, 676 marítimos e 6442 terrestres.  Os campos marítimos produziram 96,5% do 

petróleo e 81,1% do gás natural extraídos.  Os campos operados pela Petrobras ou que a 

empresa tem participação produziram 93,2% do petróleo e do gás natural. 

Em agosto/2019, a produção brasileira de petróleo foi recorde, atingindo um total de 2.989 

mil barris ao dia, volume 7,7% maior que no mesmo mês do ano passado.  A produção 

brasileira é, principalmente, de petróleo considerado como “médio” (>=22 API e <31 API), 

com 51,6% do total produzido. 

A produção de gás natural também foi recorde em agosto, com o volume total chegando a 

113,3 milhões de metros cúbicos ao dia.  Esta quantidade superou em 25,3% o volume 

extraído em agosto/2018. 

Gráfico 3: Produção Brasileira de Petróleo e Gás Natural (média diária) 
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Fonte: ANP 

 

Últimos Resultados 

As características de estabilidade nas receitas, por conta dos contratos de venda do gás 

proveniente do campo de Manati, garantiram nos últimos anos que os resultados da Enauta 

tivessem uma volatilidade menor que se poderia esperar de uma empresa de petróleo. 



 

Página | 10  
 

28 de outubro de 2019 

Enauta 
 

Análise de Investimento 

Início de Cobertura 

A partir do ano passado, a empresa começou a produzir petróleo no campo de Atlanta, o que 

aumentou as receitas, mas acrescentou a volatilidade decorrente das oscilações do preço do 

petróleo.  A venda do petróleo deste campo é feita através de contrato de longo prazo com a 

Shell, com o preço sendo deduzido de custos cuja média é de US$ 13 por barril. 

Nos últimos anos, a Enauta obteve uma boa lucratividade e geração de caixa, mas com alguns 

efeitos não recorrentes influenciando muito os resultados.  Em 2015, a empresa apresentou 

EBITDA negativo em função da baixa contábil dos custos com um campo que foi devolvido 

para ANP, com impacto de R$ 332 milhões.  O EBITDA de 2015, sem a baixa contábil, seria de 

R$ 257 milhões, com uma margem de 51,9%.  Em 2017, a empresa apresentou um retorno 

excepcional em função de ganhos (R$ 125 milhões) com a venda do Bloco BM-S-8.  Sem este 

ganho, o lucro líquido do período seria de R$ 232 milhões.  No ano seguinte, os resultados não 

tiveram efeitos não recorrentes, mas apenas o forte ganho advindo do início das operações 

no Campo de Atlanta.  Com isso, a receita aumentou 58,9% em relação a 2017, e houve uma 

elevação de 37,5% no EBITDA. 

Enauta - Resultados Anuais

R$ milhões 2015 2016 Var. 2017 Var. 2018 Var.

Receita líquida 496 476 -4,0% 502 5,3% 797 58,9%

Lucro bruto 243 236 -3,1% 274 16,2% 338 23,5%

Margem Bruta 49,0% 49,5% 0,4 pp 54,6% 5,1 pp 42,5% -12,2 pp

EBITDA -75 188 - 408 116,4% 561 37,5%

Margem EBITDA -15,1% 39,6% - 81,3% 41,7 pp 70,3% -11,0 pp

Resultado financeiro 272 47 -82,9% 92 98,3% 115 25,1%

Lucro líquido 94 153 63,3% 357 133,7% 425 18,9%

Fonte: Enauta  

Os resultados da Enauta nos dois primeiros trimestres deste ano foram negativamente 

afetados pela expressiva queda na produção do Campo de Manati.  Isso foi decorrência de 

duas paradas para manutenção (18 dias no total), além da fraca demanda por gás.  O volume 

médio diário vendido de gás no 1T19 foi de 3,3 milhões m³, menor em 31,3% que no 4T18.  No 

2T19, as vendas do gás de Manati caíram novamente, agora para 2,8 milhões m³, volume 

15,2% menor que no trimestre anterior e 42,9% abaixo do 2T18. No Campo de Atlanta, a 

produção praticamente ficou estável no semestre, comparado ao 4T18, sendo que os fortes 

aumentos dos volumes extraídos neste campo só serão sentidos no 3T19. 

Enauta - Resultados Trimestrais

R$ milhões 2T18 1T19 2T19 2T19/1T19 2T19/2T18

Receita líquida 158 207 184 -11,3% 16,1%

Lucro bruto 75 60 40 -33,2% -46,7%

Margem Bruta 47,2% 28,8% 21,7% -7,1 pp -25,5 pp

EBITDA 101 129 100 -22,4% -0,7%

Margem EBITDA 63,6% 62,1% 54,4% -7,8 pp -9,2 pp

Resultado financeiro 36 22 5 -78,0% -86,6%

Lucro líquido 85 51 20 -60,0% -76,0%

Fonte: Enauta  
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Com a diminuição nas vendas, a empresa apresentou uma queda no EBITDA, cuja margem 

teve uma redução de 9,2 pontos percentuais na comparação com o 2T18.  A Enauta sofreu 

também nos últimos trimestres com uma forte contração dos ganhos financeiros, em 

decorrência da redução dos juros no Brasil e também pela adoção do IFRS 16, que aumenta as 

despesas financeiras. 

Gráfico 4: Enauta - EBITDA Ajustado Trimestral 
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Fonte: Enauta 

A Enauta tem uma excelente situação financeira.  Ao final do 2T19, a empresa contava com 

um caixa líquido de R$ 604 milhões, valor que caiu 41,5% durante o trimestre em função do 

pagamento de dividendos no valor de R$ 500 milhões. Desconsiderando o valor dos 

arrendamentos, contabilizados a partir de 2019 em função do IFRS 16, o caixa líquido em 

junho/19 era de R$ 1,2 bilhão, apenas 11,4% menor que no 2T18, mesmo com o pagamento 

dos proventos. 

Enauta - Situação Financeira

R$ milhões 2T18 1T19 2T19 2T19/1T19 2T19/2T18

Caixa e Aplicações Financeira 1.674 1.982 1.483 -25,1% -11,4%

Empréstimos e Financiamentos 307 281 272 -3,2% -11,5%

Arrendamentos 0 668 607 -9,1% -

Caixa Líquido 1.367 1.033 604 -41,5% -55,8%

Fonte: Enauta  

 



 

Página | 12  
 

28 de outubro de 2019 

Enauta 
 

Análise de Investimento 

Início de Cobertura 

Modelo de fluxo de caixa descontado 

Avaliação da empresa - Enauta

(R$ milhões)

Custo de capital próprio Fluxo de caixa descontado (R$) 971                

Taxa livre de risco (US Treasury 10 anos) 1,6% Perpetuidade (R$) 2.827            

Risco Brasil (Ipea EMBI) 2,6% Valor da empresa (R$) 3.798            

Risco de mercado (calculado por: Damodaran) 10,1% Caixa líquido (2T19) 561                

Diferencial de Inflação 2,0% Valor presente líquido 4.359            

Beta 0,83            

  # de ações (mil) 265,8            

  Preço justo (2019) 16,40          

Taxa de impostos 34,0%

% de capital de terceiros 70,0% Preço atual (25/10/2019) 12,45            

% de capital próprio 30,0% Potencial de valorização 32%  

 

 

Fluxo de caixa descontado 

(R$ milhões) 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

EBIT 227             319             326             293             662             689             

(-) Impostos (85)              (133)           (146)           (137)           (264)           (275)           

(=) Lucro Operac. Após IR 142             185             181             156             398             414             

(+) Depreciação & Amortização 336             362             385             408             429             450             

(-) Investimentos 185             240             1.593         1.603         1.603         500             

Capital de Giro (9)                 (19)              (3)                 5                   (44)              (2)                 

Fluxo de Caixa 654             768             2.155         2.173         2.386         1.362         

Fluxo de caixa descontado 971             

Perpetuidade 2.827         

Valor da empresa 3.798         

Caixa líquido (2T19) 561             

Valor presente líquido 4.359        
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Enauta - Resumo dos Resultados Projetados

R$ milhões 2017 2018 2019E 2020E 2021E

Receita Líquida 502 797 1.051 1.317 1.299

Lucro Bruto 274 339 328 472 486

Despesas Operacionais 70 82 -101 -153 -160

Gerais e administrativas -52 -51 -60 -88 -87

Gastos exploratórios -28 -55 -40 -42 -42

Outras Despesas / Receitas 150 188 -1 -23 -31

Resultado Operacional (EBIT) 344 421 227 319 326

Result. Financ. Líquido 92 115 53 74 103

Equivalência Patrimonial -2 0 0 0 0

Resultado Antes do I. R e C. Social 435 536 279 392 429

I.R e Contr. Social -77 -111 -85 -133 -146

Resultado Líquido 357 425 195 259 283

Lucro por Ação 1,34 1,60 0,73 0,97 1,07

EBITDA 408 561 563 681 711

Margem Bruta 54,6% 42,5% 31,2% 35,8% 37,4%

Margem EBITDA 81,3% 70,3% 53,6% 51,7% 54,7%

Margem Líquida 71,2% 53,3% 18,5% 19,7% 21,8%

Fonte: Enauta e Planner Corretora  
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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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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 às 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:  
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