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Bolsa 

O Ibovespa marcou alta de 0,72% no fechamento de ontem indo para 
105,535 pontos, com giro financeiro de R$ 27,7 bilhões (R$ 23,6 bilhões à 
vista) em dia de recuo nas bolsas internacionais.  O dia foi de alta para 
empresas de varejo com Magazine Luiza na ponta de alta (+10,06%) e Vale 
do lado negativo (-2,46%). Na agenda econômica, ontem à noite, a PEC dos 
Precatórios foi aprovada em 2º turno na Câmara dos Deputados por 323 
votos a favor e 172 contra. Embora esperada, a aprovação dá um certo 
alívio neste momento de tensão no mercado, com o cenário político e fiscal 
conturbado.  Hoje, a agenda vem carregada de indicadores, com dados já 
divulgados na China mostrando saldos de oferta monetária e dados do 
mercado de crédito em outubro, com empréstimos em queda. No Brasil, 
saiu o IPC-Fipe semanal com alta de 1,01% e anda nesta manhã, a inflação 
de outubro medida pelo IPCA. Nos EUA, a relação completa com dados de 
seguro desemprego e o CPI (índice de preços ao consumidor) de outubro, 
que pode influenciar os mercados. As principais commodities repetem o 
movimento mais frequente das últimas sessões, com o petróleo em alta e o 
minério de ferro em queda. O Brent voltou a superar a faixa de US$ 85 o 
barril, nesta manhã. O Relatório do Departamento de Energia (DoE, na 
sigla em inglês) americano apontou que, até o final de 2021, o nível do 
barril deve seguir elevado, com uma média de US$ 82 para o Brent. Os 
mesmos fatores que vêm influenciando os dois mercados seguem 
presentes, ou seja, a oferta e demanda por petróleo e as decisões internas 
na China para o setor de mineração e siderurgia. As bolsas de Nova York 
fecharam em queda ontem e hoje, os futuros rondam perto da estabilidade, 
enquanto os investidores aguardavam o relatório importante dos EUA 
sobre preços ao consumidor para avaliar o risco de uma política monetária 
mais restritiva. O tema inflação e juros americanos está incorporado à 
pauta diária e seguirá, influenciando os mercados, para um lado ou outro.   
 

Câmbio 

A moeda americana recuou de R$ 5,5422 para R$ 5,4852 ontem (- 1,03%), 

após se sustentar acima de R$ 5,50 por várias semanas. O otimismo em 

torno da aprovação da PEC dos Precatórios e já foi suficiente para tirar a 

pressão sobre o real. 

Juros  

Os juros futuros tiveram dia de queda, com a taxa do contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para jan/23 passando de 12,155% para 12,135% e a do 

DI para jan/27 caindo e 12,023% para 11,72%. O mercado aguarda nesta 

manhã o IPCA de outubro. A Aprovação da PEC dá também um alivio no 

curto prazo. 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Braskem (BRKM5) – Empresa reverte prejuízo de R$ 1,41 bilhão no 3T20 e 
soma R$ 3,54 bilhões no 3T21 

Um bom resultado com os seguintes destaques para o  período: 

O resultado operacional recorrente que somou R$ US$ 1,47 bilhão (17% inferior ao 2T21, 

reflexo de menores spreads internacionais de resinas no Brasil e produtos no exterior e 

também menor volume de vendas nos EUA. Em reais, o Resultado Operacional recorrente foi 

de R$ 7.67 bilhões, 18% inferior ao 2T21, em função da apreciação do real frente ao dólar em 

1%, e 109% superior ao 3T20.  

No trimestre, a Companhia registrou lucro líquido de R$ 3.537 milhões e no acumulado até 

setembro, a Braskem registrou lucro líquido de R$ 13.46 bilhões.  

A geração livre de caixa da Companhia foi de R$ 3.911 milhões, recorde trimestral histórico, e 

o retorno de fluxo de caixa foi de 21% no 3T21. 

Importante também a redução na sua alavancagem corporativa, medida pela relação dívida 

líquida ajustada/Resultado Operacional recorrente em dólares e encerrou o 3T21 em 0,83x, 

24% inferior em relação ao 2T21 (1,10x). 

Resumo dos resultados: 

Braskem BRKM5

R$ milhões 3T20 3T21 Var. % 9M20 9M21

R eceita Liquida 15.992 28.299 77,0 39.805 77.413 94,5

Lucro Bruto 3.566 8.305 132,9 6.272 25.355 304,3

Res ultado Liquido -1.413 3.537 - -7.538 13.455 -

Margem Bruta  e var. p.p 22,3% 29,3% 7,0 15,8% 32,8% 17,0

Margem  Líquidae Var. p.p -8,8% 12,5% 21,3 -18,9% 17,4% 36,3

Des empenho da Aç ão
Mín. 

12M

Max. 

12M

Última 

Cotaç ão

Var. no 

Ano(%)

Preç o 

J us to

Val. 

Pot.

BR KM5 21,04 70,55 56,30 138,9 65,50 16,3

Fonte : P lanne r e  E conom atica  

Localiza (RENT3) – Lucro líquido soma R$ 671,4 milhões no 3T21 (+106,3% 
sobre o 3T20). Em 9 meses, o lucro líquido foi de R$ 1,6 bilhão 

A companhia registrou crescimento nas operações com destaque para: números de diárias, 

utilização de frota, etc, com boa evolução tanto na gestão de frotas quanto nos aluguéis de 

carros.  

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Em setembro, a frota de final de período foi reduzida em 1,7% em relação ao final de 2020, 

devido à persistência do cenário de menor nível de fornecimento de veículos pelas 

montadoras, parcialmente compensado pela redução do número de carros disponíveis para 

venda. 

A receita líquida do 3T21 mostrou pequena redução, mas o lucro líquido teve evolução 

expressiva.  O 3T21 fechcou com lucro líquido foi de R$ 671,4 milhões, representando 

crescimento de 106,3% em relação ao 3T20 com os seguintes destaques: aumento de R$ 538,6 

milhões no EBITDA, mais R$ 26,6 milhões de redução na depreciação e R$ R$ 42,3 milhões a 

mais em despesas financeiras líquidas.  

Resumo dos resultados: 

L ocaliza RENT3

R$ milhões 3T20 3T21 Var. % 9M20 9M21

R eceita Liquida 3.068 2.772 -9,6 7.432 8.265 11,2

Lucro Bruto 790 1.450 83,6 1.879 3.517 87,1

Res ultado Liquido 326 671 106,2 646 1.602 147,8

Margem Bruta  e var. p.p 25,8% 52,3% 26,6 25,3% 42,6% 17,3

Margem  Líquidae Var. p.p 10,6% 24,2% 13,6 8,7% 19,4% 10,7

Des empenho da Aç ão
Mín. 

12M

Max. 

12M

Última 

Cotaç ão

Var. no 

Ano(%)

Preç o 

J us to

Val. 

Pot.

R ENT3 44,90 73,54 49,60 -27,7 56,00 12,9  

 

Aeris (AERI3) – Lucro Líquido foi de R$ 9,3 milhões no 3T21, acumulando R$ 
51,1 milhões no 9M21 

A Aeris registrou no 3T21 um Lucro Líquido foi de R$ 9,3 milhões, totalizando R$ 51,1 milhões 

no 9M21. Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC) foi de 12,6% no 3T21.  

Cotada a R$ 7,71/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 6,1 bilhões. A ação AERI3 

registra queda de 22,9% este ano. O Preço Justo de R$ 11,00/ação traz um potencial de 39,2% 

Destaques 

A Receita Operacional Líquida (ROL) no 3T21 foi de R$ 629,4 milhões, 6,3% superior ao 2T21. 

A maior parcela desta variação refere-se ao incremento no preço médio de venda das pás, 

causado pelo aumento dos custos de matérias primas que são repassados aos clientes, 

conforme regras estabelecidas em contratos. Além deste efeito, foram auferidas receitas 

associadas ao início de contrato (ramp-up fee). Em relação à prestação de serviços, por volta de 

70% do aumento quando comparado ao 2T21, está associado à unidade de negócios localizada 

nos EUA, beneficiada pelo arrefecimento da pandemia neste país. No 9M21, a ROL foi de R$ 

1.9 bilhão, um aumento de 30,0% em relação ao 9M20 
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No 3T21 o EBITDA foi de R$ 62,6 milhões, um aumento de 13,8% quando comparado ao 2T21. 

A margem EBITDA no 3T21 foi de 10,0%, um aumento de 0,7 p.p. quando comparado ao 2T21. 

As linhas de produção maduras geraram R$ 60,5 milhões de EBITDA neste período, com 

margem EBITDA de 12,5%, enquanto o impacto negativo nas linhas não maduras e pré 

operacionais foi de R$ 5,3 milhões com margem EBITDA de -4,3%. As unidades de negócios de 

serviços, tanto no Brasil quanto nos EUA, apresentaram EBITDA de R$ 7,4 milhões com 

margem de 32,9%. 

Os Investimentos no trimestre totalizaram R$ 85,2 milhões. A posição de caixa da Companhia 

no encerramento no 3T21 era de R$ 905,1 milhões, o que equivale a 129 dias da receita líquida, 

destinados à conclusão do plano de expansão da capacidade produtiva e ao atendimento dos 

contratos de fornecimento de longo prazo, celebrados pela Companhia.  

Ofluxo de caixa das atividades operacionais gerou R$ 181,0 milhões no 3T21, resultado 

principalmente no aumento do prazo médio de pagamento para fornecedores de materiais 

diretos. Outras reduções da necessidade de capital de giro que contribuíram positivamente 

para a geração de caixa operacional correspondem a adiantamentos de clientes decorrentes do 

cumprimento de cláusulas contratuais e na redução dos estoques de materiais diretos.  

O fluxo de caixa das atividades de investimento, conforme já mencionado, consumiu R$ 85,2 

milhões no 3T21. O fluxo de caixa das atividades de financiamento gerou R$ 331,7 milhões no 

3T21 e representa o saldo resultante da combinação da 2ª emissão de debêntures com o 

cumprimento do plano de antecipação do pagamento de dívidas. 

Destaque para a captação da 2ª emissão de Debêntures no valor de R$ 700 milhões, com 

vencimento em 2026, resultando na ampliação do prazo médio da dívida e na redução do custo 

de capital de terceiros.  

Celebração de contrato com a Nordex em setembro, com aumento líquido do potencial de 

ordens equivalente a 2,0 gigawatts de potência, e uma adição líquida no valor total estimado de 

R$ 1,6 bilhão. 

Potenciais ordens cobertas por contratos de longo prazo totalizam 2.551 sets de pás com 

potência equivalente a 12,7 GW. Usando-se a taxa de câmbio de encerramento do 3T21, A 

receita líquida potencial dos contratos de longo prazo da Companhia totaliza R$ 9,6 bilhões. 

Eternit (ETER3) – Crescimento expressivo no lucro líquido do 3T21, somando 
R$ 98 milhões, acumulando R$ 216 milhões até setembro (+473%) 

Eternit (ETER3) – Crescimento expressivo no lucro líquido do 3T21, somando R$ 98 milhões, 

acumulando R$ 216 milhões até setembro (+473%) 

A Eternit registrou forte expansão nos resultados do 3T21 e em 9 meses. Este desempenho foi 

alcançado, apesar da forte pressão dos preços de matérias-primas e demais insumos de 

produção, segundo a companhia.  
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Resumo dos resultados: 

Eternit ETER3

R$ milhões 3T20 3T21 Var. % 9M20 9M21 Var. %

R eceita Liquida 201 276 37,2 454 834 83,6

Lucro Bruto 77 119 55,0 125 372 198,3

EBITDA 50 117 133,1 73 288 296,0

Res ultado Liquido 40 98 145,4 38 216 472,9

Margem Bruta  e var. p.p 38,1% 43,0% 4,9 27,5% 44,6% 17,2

Margem EBITDA e Var. p.p 24,9% 42,4% 17,4 16,0% 34,6% 18,5

Margem  Líquidae Var. p.p 19,9% 35,5% 15,7 8,3% 25,9% 17,6

Des empenho da Aç ão
Mín. 

12M

Max. 

12M

Última 

Cotaç ão

Var. no 

Ano(%)

Preç o 

J us to

Val. 

Pot.

ETER 3 9,71 34,72 15,02 27,1 20,00 33,2

Fonte : P lanne r e  E conom atica  

A margem bruta apurada foi de 43% no 3T21 e de 45% no acumulado do ano, mantendo-se 

praticamente no mesmo patamar dos últimos três trimestres.  

Obs: os números da tabela não consideram ajustes.  

O EBITDA Ajustado alcançou R$ 85 milhões no 3T21, acumulando no ano R$ 261 milhões e 

registrando o melhor resultado para o período dos últimos 10 anos 

Excluindo eventos não recorrentes, o Lucro Líquido Ajustado totalizou R$ 77 milhões no 

3T21, superando em 25% o resultado de 2T21 e em 32% o 1T21. No acumulado do ano, o 

Lucro Líquido Ajustado atingiu R$ 198 milhões, representando um expressivo crescimento 

de 789% frente ao mesmo período de 2020. 

O resultado financeiro foi positivo em R$ 5 milhões no 3T21. A disponibilidade de caixa da 

Companhia, fruto das captações para investimento e da geração operacional, alcançou R$ 

259 milhões, resultando uma receita financeira de R$ 2,8 milhões no 3T21. Por outro lado, 

a inexistência de endividamento financeiro de curto prazo para capital de giro, limitou as 

despesas financeiras à dívida concursal, no montante de R$ 772 mil. 

A Companhia encerrou o 3T21 com um caixa líquido positivo de R$ 221 milhões, frente a 

uma posição negativa de R$ 8 milhões registrada no mesmo período de 2020. 
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Vulcabras (VULC3) – Lucro líquido de R$ 127 no 3T21 e R$ 233 milhões em 9 
meses, contra um prejuízo de R$ 23 milhões nos 9M20 

A Vulcabras registrou números expressivos no 3º trimestre e no acumulado de 9 meses deste 

ano. A empresa comemora recordes da receita e no lucro líquido do 3T21, mesmo diante de um 

cenário adverso. A receita teve forte desempenho no mercado doméstico e nas exportações. 

Resumo dos resultados: 

Vulcabras VUL C3

R$ milhões 3T20 3T21 Var. % 9M20 9M21 Var. %

R eceita Liquida 383 536 40,0 720 1.247 73,2

Lucro Bruto 131 193 47,8 234 436 85,9

Res ultado Liquido 43 127 191,4 -23 233 -

Margem Bruta  e var. p.p 34,2% 36,1% 1,9 32,5% 34,9% 2,4

Margem  Líquidae Var. p.p 11,3% 23,6% 12,3 -3,2% 18,7% 21,8

Des empenho da Aç ão
Mín. 

12M

Max. 

12M

Última 

Cotaç ão

Var. no 

Ano(%)

Preç o 

J us to

Val. 

Pot.

VULC3 6,36 10,66 8,94 16,3 10,20 14,1

Fonte : P lanne r e  E conom atica  

O volume de vendas no 3T21 mostrou queda de 4,9% somando 7,9 milhões de pares/peças 

e em 9 meses houve crescimento de 18,7% sobre os 9M20.  Nos 9M21 os calçados 

esportivos lideraram as vendas com 66,5% do volume total.  Bom desempenho também no 

segmento de ecommerce. 

RD Raia Drogasil (RADL3) – Aprovação de JCP (R$ 0,032) e dividendos de (R$ 
0,072 por ação. Ações ex-direito em 16/11 

O conselho de administração da Raia Drogasil aprovou a distribuição de R$ 53 milhões em 

juros sobre capital próprio (JCP), o que significará R$ 0,03217660180 por ação ordinária. A 

empresa também aprovou a distribuição de dividendos intermediários no valor de R$ 120 

milhões, sendo R$ 0,07285268332 por ação. 

Ações com direito até 12/11, ficando ex-direito no dia 16. 

• O pagamento será feito no dia 1º de dezembro no caso dos dividendos e até 30 de maio de 

2022 no caso do JCP. 

• Ontem a ação RADL3 encerrou cotada a R$ 24,38 com queda de 2,4%. Os proventos 

representam um retorno de apenas 0,04% em relação a esta cotação. 
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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 Resolução 
CVM 20/21..  

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. 


