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Bolsa 

O Ibovespa teve mais um dia positivo, com investidores mais aliviados com 
a aprovação da PEC dos Precatórios, embora os dados de varejo tenham 
mostrado desempenho ruim em setembro e alguns resultados 
corporativos do 3T21 venham decepcionando o mercado. No fechamento 
o Ibovespa subiu 1,54% aos 107.595 pontos. Na semana, o Ibovespa 
avança 2,64% e, no mês, 3,96%, ainda cedendo 9,60% no ano. Na reta final 
da temporada de balanços do 3T21, a sexta-feira vem com muitos 
resultados de empresas com peso em seus setores e pode ser mais um 
fator a influenciar os preços hoje. A agenda econômica de hoje traz, em 
destaque, dados de produção industrial em setembro na Europa e a 
pesquisa econômica (Bloomberg) para novembro nos Estados Unidos, além 
de outros indicadores, sem peso para os mercados. Do lado doméstico, sai 
a pesquisa mensal de serviços do IBGE. Atenção mesmo para a reação do 
mercado aos muitos resultados corporativos divulgados ontem à noite. No 
mercado de commodities o dia é de queda para o petróleo e minério de 
ferro, após boa recuperação do minério ontem no mercado chinês. As 
últimas semanas têm sido de instabilidade nos preços destas commodities.  
As bolsas internacionais mostram alta na Europa nesta manhã e 
recuperação também nos futuros de Nova York com investidores 
avaliando a qualidade dos resultados corporativos e expectativas para o 
fechamento do ano, considerando a proximidade do encerramento de 
2021. 
 

Câmbio 

O dólar recuou de R$ 5,4980 para R$ 5,4045 (- 1,70%) em dia de bom 

humor na bolsa, com o mercado avaliando a aprovação da PEC dos 

Precatórios no 2º turno na Câmara dos Deputados. No entanto, a votação 

no Senado não deverá ter a mesma tranquilidade e os ativos financeiros 

devem voltar a reagir conforme a pressão para alterações no texto 

aprovado. 

Juros  

A ambiente mais calmo nos mercados derrubou o dólar e as taxas de juros 

futuros, puxando a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para 

jan/22 de 8,507% para 8,45% e o DI para jan/27 encerrou com taxa de 

11,69% de 11,673% na sessão anterior. 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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B3 S.A. (B3SA3) – Lucro Líquido recorrente de R$ 1,3 bilhão no 3T21 (+13% vs 
3T20) 

A B3 registrou no 3T21 um lucro líquido recorrente de R$ 1,29 bilhão, com crescimento de 

13% em relação a R$ 1,14 bilhão reportado no 3T20, explicado principalmente pelo resultado 

operacional medido pelo EBITDA recorrente (+9,3%) e a melhora do resultado financeiro, que 

no conjunto, compensaram o crescimento das despesas ajustadas (+21%), notadamente às 

atreladas ao faturamento, processamento de dados e de pessoal. 

Cotada a R$ 13,15/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 80,6 bilhões, a ação 

B3SA3 registra queda de 32,6% este ano. Temos recomendação de COMPRA e Preço Justo de 

R$ 21,00/ação, que aponta para um potencial de alta de 59,7%. 

Destaques 

No segmento de ações, o ADTV somou R$ 31,5 bilhões, com crescimento de 9,6% frente o 

3T20 e queda de 4,9% em base trimestral – parcialmente explicado pela sazonalidade do 

período de férias de verão no hemisfério norte, enquanto em derivativos listados o ADV 

totalizou 4,6 milhões de contratos (+16,3% em 12 meses e +8,1% em base trimestral).  

No 3T21, as operações de ofertas públicas no mercado de capitais continuaram aquecidas, com 

R$ 48,5 bilhões através de 17 IPOs e 8 follow-ons. O número de investidores individuais no 

mercado de ações cresceu 4,1% na comparação com o 2T21, atingindo 3,3 milhões de CPFs. 

As receitas totalizaram R$ 2,5 bilhões no 3T21, com queda de 0,9% em 12 meses e 6,1% na 

comparação com o 2T21, impactadas positivamente por reversão de provisões não 

recorrentes.  

O EBITDA recorrente somou R$ 1,82 bilhão no trimestre, com alta de 9,3% ante o 3T20 (R$ 

1,67 bilhão), em linha com o desempenho das receitas. Nesta base de comparação a margem 

EBITDA recorrente cresceu 1,5pp para 80,7%. 

O resultado financeiro melhorou, passando de despesa financeira líquida de R$ 26,4 milhões 

no 3T20 para receita financeira líquida de R$ 20,5 milhões no 3T21, impactado pelo aumento 

os juros e do saldo de aplicações financeiras. 

Investimentos. No 3T21 foram realizados investimentos de R$ 90,7 milhões, principalmente 

para atualizações tecnológicas em todos os segmentos da bolsa, para o desenvolvimento de 

novos produtos e para o projeto da nova estrutura predial (engenharia, mobiliário e tecnologia) 

da B3. 

A companhia encerrou o trimestre com ativos totais de R$ 54,8 bilhões (+18,3% frente 

dez/20). As linhas de Disponibilidades e Aplicações financeiras (circulante e não circulante) 

totalizavam R$ 26,9 bilhões. A posição de caixa inclui (i) R$ 268,5 milhões em juros sobre o 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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capital próprio, e (ii) R$ 913,3 milhões em dividendos referentes ao 3T21, ambos pagos em 

outubro de 2021, e (iii) R$ 600 milhões que foram usados no aumento de capital na Dimensa 

em 1º de outubro.  

Em relação aos passivos, no final do 3T21, a B3 possuía endividamento bruto de R$ 14,0 

bilhões (78% de longo prazo e 22% de curto prazo), correspondente a 1,9x o EBITDA 

recorrente dos últimos 12 meses. Lembrando que sua alavancagem financeira (Dívida 

Bruta/EBITDA), prevista para 1,5x ao final de 2021 é adequada, e permite o cumprimento dos 

investimentos para este ano.  

Sabesp (SBSP3) – Lucro líquido de R$ 469 milhões no 3T21 por incremento de 
receita e melhor resultado operacional 

A Sabesp registrou no 3T21 um lucro líquido de R$ 469 milhões com alta de 11% em relação ao 

lucro de R$ 422 milhões de igual trimestre do ano anterior. Esse resultado refletiu o 

crescimento de 16% da receita líquida e principalmente o melhor resultado operacional (+24% 

do EBIT ajustado). De outro lado, os custos e despesas administrativas e comerciais cresceram 

14% entre os trimestres comparáveis, impactando parcialmente o resultado operacional. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para SBSP3 e Preço Justo de R$ 57,00/ação. 

Destaques financeiros 

No 3T21, a receita operacional líquida, a qual considera a receita de construção, somou R$ 5,15 

bilhões, um crescimento de 16,1% em relação ao 3T20, sendo +0,1% em volume faturado e 

+16,6% em preço médio. 

Os custos e despesas, que consideram os custos de construção, somaram R$ 3,93 bilhões, um 

acréscimo de 13,8% quando comparados ao 3T20. Destaque para a alta de 14,1% na linha de 

serviços, incremento de 20,6% nos custos com energia elétrica, alta de 45,9% nas despesas 

gerais e elevação de 57,9% nas perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. 

O EBIT ajustado foi de R$ 1,22 bilhão no 3T21, com aumento de 24,3% em relação aos R$ 985 

milhões do 3T20. O EBITDA ajustado, no valor de R$ 1,79 bilhão, apresentou alta de 18,2% em 

relação a R$ 1,51 bilhão no 3T20, sendo de R$ 6,72 bilhões nos últimos 12 meses. A margem 

EBITDA ajustada foi de 34,7% no 3T21, ante 34,1% no 3T20. Desconsiderando os efeitos da 

receita e do custo de construção, a margem EBITDA ajustada eleva-se a 44,4% no 3T21, ante 

44,0% no 3T20 (44,3% nos últimos 12 meses). 

O resultado financeiro passou de despesa financeira líquida de R$ 331 milhões no 3T20 para 

despesa financeira líquida de R$ 521 milhões no 3T21, sensibilizada pela variação cambial 

entre os trimestres. 

Os investimentos foram de R$ 1,28 bilhão no 3T21. Ao final de setembro de 2021 a dívida 

líquida da companhia era de R$ 13,8 bilhões equivalente a 2,0x o EBITDA ajustado dos últimos 

12 meses. 
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Sanepar (SAPR11) – Bom resultado no 3T21 a despeito da crise hídrica e das 
medidas de restrição ao consumo 

A Sanepar registrou no 3T21 um lucro líquido de R$ 267 milhões, com crescimento de 62% em 

relação ao lucro de R$ 165 milhões do 3T20, explicado pelo ambiente de negócios, com 

destaque para o resultado operacional (+51% no EBITDA) e melhora das margens (+11,2pp). 

No acumulado do 9M21 o lucro líquido alcançou R$ 845 milhões (+20%) frente o 9M20.   

O cenário se mostra ainda desafiador. Em 05/11 o Governador do Estado do Paraná decretou o 

reconhecimento da continuidade da situação de emergência hídrica na região Metropolitana 

de Curitiba e nas regiões Oeste e Sudoeste do Estado do Paraná, por 90 dias, ainda como 

reflexo da estiagem que perdura no Paraná há mais de dois anos. Seguimos com recomendação 

de COMPRA para SAPR11 com Preço Justo de R$ 32,00/Unit. 

Destaques 

O volume médio disponível do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC) é 

composto pelas Barragens Piraquara I, Piraquara II, Iraí e Passaúna. No fechamento do 3T21 o 

volume de reservação do SAIC estava em 49,2%, nível superior ao registrado no mesmo 

período do ano anterior (29,8%). No Município de Foz do Iguaçu, a Sanepar utiliza a água da 

Barragem da Hidrelétrica Itaipu Binacional, do lago de Itaipu, no Rio Paraná.  

A receita líquida cresceu 13,3% no 3T21 para R$ 1,32 bilhão, reflexo do reajuste tarifário de 

5,11% a partir de 05.02.2021; da revisão tarifária de 5,77% a partir de 17.05.2021; do aumento 

do número de ligações e da elevação de 0,2% no volume faturado de água e de 1,6% no volume 

faturado de esgoto,  

Os custos e despesas operacionais caíram 4,2% entre os trimestres comparáveis para R$ 830 

milhões, com destaque para a redução de 32,5% das despesas de pessoal (em consequência do 

Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI), o aumento de 36,9% dos custos com energia 

elétrica, a alta de 3,4% dos serviços de terceiros e o incremento de 766% das provisões para 

contingências. 

O EBITDA somou R$ 592 milhões (margem de 44,8%), 51% acima do EBITDA de R$ 392 

milhões do 3T20 (margem de 33,6%). Esse excelente desempenho ocorreu principalmente pelo 

crescimento de 13,3% da receita líquida e pela redução de 5,8% dos custos e despesas que 

impactam o EBITDA. A geração de caixa operacional no 3T21 foi de R$ 562 milhões, aumento 

de 34% em relação ao 3T20. 

O resultado financeiro registrou piora, de uma despesa financeira líquida de R$ 57,4 milhões 

no 3T20 para despesa financeira líquida de R$ 93,3 milhões no 3T21. Por aumento dos juros e 

das variações monetárias passivas.   

Os investimentos foram de R$ 366 milhões no 3T21 e de R$ 918 milhões no 9M21. Ao final de 

setembro de 2021 a dívida líquida era de R$ 3,0 bilhões (1,3x o EBITDA) e se compara a R$ 2,7 

bilhões em setembro de 2020 (1,3x o EBITDA). 
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Cemig S.A. (CMIG4) – Lucro líquido de R$ 421 milhões no 3T21 (-27% vs 3T20) 

A Cemig registrou um lucro líquido de R$ 421 milhões no 3T21 que se compara ao lucro líquido 

de R$ 579 milhões do 2T20, um resultado construído pelo crescimento de 48% da receita 

líquida consolidada, compensado pela leve piora do resultado operacional (-4% em 12 meses) e 

forte incremento da despesa financeira líquida (+132%). 

A retomada da economia na área de concessão da Cemig impulsiona os resultados do 

trimestre. Em base ajustada o EBITDA ajustado alcançou R$ 1,47 bilhão (+6,4%) e Lucro 

Líquido ajustado de R$ 764 milhões (+12,6%). Nos 9M21, EBITDA somou R$ 6,35 bilhões 

(+53,6%) e EBITDA ajustado foi de R$ 4,44 bilhões (+19,1%). 

Ao preço de R$ 13,95/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 23,6 bilhões, a ação 

CMIG4 registra alta de 14,0% este ano. O Preço Justo de R$ 15,00/ação traz um potencial de 

alta de 7,5%. 

Destaques 

A energia faturada pela Cemig GT, excluindo CCEE, totalizou 7,4 milhões de MWh no 3T21, um 

aumento de 6,5% em relação ao 3T20, puxado pelo consumo dos clientes livres da classe 

industrial, em função da efetivação de novos contratos de venda de energia, associado também 

ao aumento no consumo. 

A queda de 23,7% na linha de ACL no 3T21 (em base de 12 meses) refletiu o maior volume para 

vendas de curto prazo para comercializadoras no 3T20 e menos recursos à CCEE com objetivo 

de resgatar parte do crédito que a companhia possui na CCEE.  

A receita operacional consolidada cresceu 15,6% entre os trimestres comparáveis para R$ 

7,74 bilhões no 3T21, com efeito, preço e crescimento de 4,1% no volume de energia vendida 

(excluindo CCEE) de 13.524 GWh. Destaque para o aumento de 4,1% na energia distribuída 

pela Cemig D no 3T21 versus o 3T20; e o maior volume de gás vendido (+82%). 

Os custos e despesas operacionais foram de R$ 8,3 bilhões no 3T21, com crescimento de 61% 

em relação ao 3T20, em função principalmente de gás comprado para revenda (+170%), 

energia elétrica comprada para revenda (+79%) e aumento das provisões operacionais de R$ 

76,1 milhões no 3T21. Destaque para a queda de 9,6% nas despesas de pessoal em relação ao 

3T20. 

O EBITDA cresceu 29% no 3T21 para R$ 1,9 bilhão, acumulando R$ 6,3 bilhões no 9M21 

(+54%), impactado positivamente pelo ganho com a repactuação do risco hidrológico, com 

incremento de margem EBITDA.  

Em base ajustada o EBITDA cresceu 6% entre os trimestres para R$ 1,5 bilhão e +19% no 

9M21 para R$ 4,4 bilhões – principalmente explicado pelo aumento na receita líquida, 

parcialmente compensada pelo aumento dos custos operacionais. 

O resultado financeiro no 3T21 foi negativo em R$ 1,15 bilhão e negativo em R$ 497 milhões 

no 3T20. 
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Os investimentos somaram R$ 1,4 bilhão no 9M21 sendo previstos R$ 2,9 bilhões para o 

exercício de 2021, dos quais, R$ 2,3 bilhões no segmento de distribuição. Para os próximos 5 

anos o capex previsto é de R$ 22,5 bilhões. 

O total da dívida bruta consolidada da Cemig era de R$ 11,4 bilhões ao final de setembro de 

2021, montante R$ 3,7 bilhões inferior ao do final de 2020. Já a dívida líquida era de R$ 7,5 

bilhões acima dos R$ 6,3 bilhões ao final do 2T21, basicamente explicado pela redução de caixa 

para R$ 1,1 bilhão. 

IRB Brasil RE (IRBR3) – Prejuízo líquido de R$ 156 milhões no 3T21 

A companhia registrou no 3T21 um prejuízo líquido de R$ 155,7 milhões e que se compara ao 

prejuízo líquido de R$ 206,9 milhões no 2T21, mostrando que 2021 ainda será um período de 

transição e de ajustes, com melhora gradativa, priorizando o mercado local e América do Sul, 

concentrando esforços nos seus segmentos mais importantes e rentáveis. Ao excluirmos os 

efeitos run-off e one-offs, a companhia teria apresentado um lucro líquido de R$ 44,5 milhões 

no 3T21. 

A sinalização é de um exercício de 2022 sem o efeito dos negócios descontinuados (run-off) e 

dos eventos não recorrentes (one-offs), com incremento de resultados e rentabilidade. 

Destaque para a geração de caixa operacional positiva no 3T21 de R$ 605 milhões, acima dos 

R$ 352 milhões gerados no 2T21, acumulando um caixa operacional de R$ 1,1 bilhão nos 

9M21. 

Temos recomendação de COMPRA para IRBR3 e Preço Justo de R$ 7,60/ação. 

Destaques 

Prêmio líquido Total. Somou R$ 2,6 bilhões no 3T21 com queda de 12,4% ante o 3T20 

acumulando R$ 6,7 bilhões no 9M21 (-10,9%). Destaque para a leve queda de 0,9% no Brasil no 

trimestre e alta de 5,8% nos 9M21; e a queda no prêmio emitido no exterior (-30,2% no 

trimestre e -28,5% nos 9M21). 

• No 3T21 o prêmio emitido no Brasil (-0,9% para R$ 1,8 bilhão) com destaque para as 

linhas de vida (+38%), rural (+70%); parcialmente compensados pela redução de 29% 

no segmento de aviação e queda de 27% no segmento patrimonial. No exterior a 

redução de 30% veio em linha com a estratégia de re-underwriting. 

• As despesas de retrocessão foram de R$ 865 milhões no 3T21 (-40% vs 3T20) e de R$ 

1,8 bilhão no 9M21 (-29% vs 9M20) com um índice de retrocessão de 33,2% no 3T21 

ante 48,8% no 3T20. 

Prêmio Retido. Alcançou R$ 1,7 bilhão no 3T21 (+14% vs 3T20) explicado pela redução dos 

prêmios retrocedidos; e R$ 4,9 bilhões no 9M21 (-2% vs 9M20).  

Sinistro Retido. Registrou alta de 34% no 3T21 para R$ 2,0 bilhões e redução de 5% no 9M21 

para R$ 4,7 bilhões. A sinistralidade elevou-se de 95,7% no 3T21 para 119,3% no 3T21 reflexo 

da alta no componente PSL (Provisões de Sinistros a Liquidar), referente aos avisos de sinistros 
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que a companhia recebeu no período, e que apresentou incremento de 46% em relação ao 

3T20.  

• Esse aumento decorre, primordialmente, do reconhecimento de cauda do sinistro de 

contrato descontinuado no segmento de Vida no Exterior, no montante de R$ 219 

milhões. Excluindo os sinistros dos negócios descontinuados (run-off), que totalizaram 

R$ 349 milhões, o índice de sinistralidade do 3T21 foi de 99,6%.  

• No 9M21 o índice de sinistralidade total registrou queda de 7,4pp comparada ao 

9M20, de 104,2% para 96,8%, reflexo da estratégia de re-underwriting, com melhora 

importante no índice de sinistralidade dos negócios continuados. 

Resultado de Subscrição (Underwriting). Foi negativo em R$ 678 milhões no 3T21 refletindo a 

piora no Brasil, acumulando um resultado negativo de R$ 941 milhões no 9M21 – aquém do 

que a companhia estima para os próximos exercícios, em virtude ainda da cauda de sinistro dos 

contratos descontinuados (run-off). 

As despesas gerais e administrativas no 3T21 totalizaram R$ 90 milhões (+14% vs 3T20) e 

+29% no 9M21 para R$ 295 milhões. O índice de despesa administrativa foi de 5,4% no 3T21 e 

de 6,1% no 9M21.  

Resultado Financeiro e patrimonial. Registrou melhora em ambas as bases de comparação 

sendo de R$ 257 milhões no 3T21 (+123%) e de R$ 450 milhões no 9M21 (+57%). 

Índice Combinado. No 3T21 o índice combinado foi de 122,9% ante 120,9% no 3T20, uma 

piora de 2,0pp.  

S&P manteve o rating de crédito de “brAAA” na escala nacional, com perspectiva estável. No 

relatório divulgado em 30 de setembro, a agência de classificação de riscos Standard&Poor’s 

Global Ratings (“S&P”) manteve o rating de crédito de emissor do IRB Brasil RE de “brAAA” na 

escala Nacional Brasil, com perspectiva estável. Entendemos que a nota reflete todo o trabalho 

que está sendo realizado, na busca de incremento dos resultados, em linha com sua estratégia 

de crescimento nos segmentos que trazem adequado balanço entre risco e retorno e melhora 

de eficiência. Sua geração de caixa operacional registra melhora o que demonstra que a 

recuperação vem acontecendo, ainda que de forma gradual. Destaque para o nível de solvência 

regulatória, em patamar adequado e compatível com as principais resseguradoras mundiais. 

Eztec (EZTC3) - Lucro líquido do 3T21 soma R$ 145 milhões (+21,2% s/ o 3T20) 

A Eztec registrou crescimento nas principais contas de resultado, no 3º trimestre e no 

acumulado do ano. Mesmo com a volta do pessimismo em relação ao setor da construção civil, 

gerado pelo momento de incertezas na economia, a companhia segue como um dos destaques 

do setor.  

Vemos a ação EZTC3 bastante descontada neste momento, com desvalorização de 48,8% no 

ano.   
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Resumo dos resultados 

Eztec EZTC3

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

R eceita Liquida 272 298 9,6 674 781 15,9

Lucro Bruto 119 150 26,8 298 365 22,3

EBITDA 97 118 21,9 201 263 30,6

Res ultado Liquido 120 145 21,2 266 358 34,7

Margem Bruta  e var. p.p 43,6% 50,5% 6,8 44,2% 46,7% 2,4

Margem EBITDA e Var. p.p 35,6% 39,6% 4,0 29,8% 33,6% 3,8

Margem  Líquidae Var. p.p 44,1% 48,8% 4,7 39,4% 45,8% 6,4

Des empenho da Aç ão
Mín. 

12M

Max. 

12M

Última 

Cotaç ão

Var. no 

Ano(%)

Preç o 

J us to

Val. 

Pot.

EZTC3 18,08 45,41 21,69 -48,8 27,00 24,5

Fonte : P lanne r e  E conom atica  

Destaque o crescimento na receita liquida, Ebitda e resultado líquido e margens crescentes no 

período comparativo com o 3T20. Importante também o controle nas despesas operacionais. A 

empresa encerrou setembro com um caixa líquido de R$ 1,01 bilhão ou R$ 1,52 bilhão se 

somados os recebíveis performados com saldo de R$ 506 milhões. 

Programa de Recompra de Ações- Com o objetivo de aplicar recursos disponíveis para 

maximizar a geração de valor para os acionistas, a Companhia lançou em 23 de agosto um 

programa de recompra de ações de sua própria emissão. Após a EZTEC adquirir 100% das 

5.035.897 ações anunciadas no programa, o Conselho de Administração aprovou, em reunião 

realizada em 22 de outubro de 2021, conforme Fato Relevante divulgado na mesma data: 

(a) Encerramento do programa (100% completo); 

(b) Abertura de um novo programa de recompra de até 5.035.726 (cinco milhões, trinta e cinco 

mil, setecentas e vinte seis) ações, com até 6 meses de duração, com início em 25 de outubro de 

2021, e término previsto em 25 de abril de 2022. 

Cyrela (CYRE3) - Lucro líquido soma R$ 238 milhões no 3T21 e acumula R$ 
697 milhões em 9 meses 

Os resultados deste ano refletem os efeitos da pandemia e piora da economia com peso 

relevante sobre o setor da construção civil. A despeito da queda nas vendas do setor, a Cyrela 

segue mostrando resultados dentro da normalidade. No ano passado os números foram 

impactados positivamente por resultados não operacionais, prejudicando a comparação com o 

3T20 e no acumulado de 9 meses de 2020. 
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Resumo dos resultados 

Cyrela Realt CYRE3

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

R eceita Liquida 1.164 1.288 10,7 2.767 3.474 25,6

Lucro Bruto 379 447 18,0 914 1.226 34,1

EBITDA 1.796 295 -83,6 1.991 834 -58,1

Res ultado Liquido 1.403 238 -83,1 1.499 697 -53,5

Margem Bruta  e var. p.p 32,5% 34,7% 2,1 33,0% 35,3% 2,2

Margem EBITDA e Var. p.p 154,3% 22,9% -131,4 72,0% 24,0% -48,0

Margem  Líquidae Var. p.p 120,6% 18,4% -102,2 54,2% 20,1% -34,1

Des empenho da Aç ão
Mín. 

12M

Max. 

12M

Última 

Cotaç ão

Var. no 

Ano(%)

Preç o 

J us to

Val. 

Pot.

CYR E3 14,02 29,04 16,57 -41,3 18,50 11,6

Fonte : P lanne r e  E conom atica  

No 3T21, a Companhia lançou 12 empreendimentos totalizando R$ 2,20 bilhões, 33% superior 

ao realizado no 3T20 (R$ 1,65 bilhão) e 14% acima do 2T21 (R$ 1,93 bilhão. A parte da Cyrela 

(90,3%) somou R$ 1,99 bilhão aumento de 29,7% sobre o 3T20.  

As vendas líquidas contratadas neste trimestre somaram R$ 1,37 bilhão, valor 20% inferior ao 

registrado no 3T20 (R$ 1,71 bilhão) e 13% abaixo do 2T21 (R$ 1,56 bilhão). A participação da 

Companhia nas vendas contratadas foi de 91% no 3T21, em linha com os 91% do mesmo 

trimestre do ano anterior.  

No 3T21, a Cyrela registrou e geração de caixa positiva por mais um trimestre, em R$ 177 

milhões, mantendo o nível de endividamento em patamar baixo e saudável. 

Magazine Luiza (MGLU3) - No 3T21, queda de 30,3% no lucro líquido, somando 
R$ 144 milhões 

A empresa deu destaque no 3º trimestre par o crescimento de 12% nas vendas totais, atingindo 

R$ 15,8 bilhões, com e-commerce aumentando sua participação nos negócios, somando R$ 

100 milhões. O marketplace atingiu R$ 3,5 bilhões em vendas, crescimento de 67% no 3T21. 
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Resumo dos resultados 

Magaz L uiza MGL U3

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

R eceita Liquida 8.308 8.612 3,7 19.111 25.878 35,4

Lucro Bruto 2.179 1.734 -20,4 5.034 6.113 21,4

EBITDA 546 135 -75,3 1.022 1.295 26,7

Res ultado Liquido 206 144 -30,3 172 498 189,0

Margem Bruta  e var. p.p 26,2% 20,1% -6,1 26,3% 23,6% -2,7

Margem EBITDA e Var. p.p 6,6% 1,6% -5,0 5,3% 5,0% -0,3

Margem  Líquidae Var. p.p 2,5% 1,7% -0,8 0,9% 1,9% 1,0

Des empenho da Aç ão
Mín. 

12M

Max. 

12M

Última 

Cotaç ão

Var. no 

Ano(%)

Preç o 

J us to

Val. 

Pot.

MGLU3 10,73 27,05 13,65 -45,3 18,00 31,9  

Em setembro a posição de caixa líquido ajustado era de R$ 6,8 bilhões e de caixa total ajustado 

de R$ 9,1 bilhões.  

O Magalu realizou várias aquisições neste ano que deverão seguir trazendo ganhos para a 

empresa com atuação em setores diversos. No entanto, o comércio não vem correspondendo, 

em razão do cenário macroeconômico preocupante. 

Wiz (WIZS3) – Lucro líquido de R$ 25,8 milhões no 3T21 (-68% vs 3T20) 

A Wiz registrou um lucro líquido de R$ 25,8 milhões no 3T21, com queda de 68,1% em relação 

aos R$ 81,0 milhões do 3T20, impactado pela queda de 21,7% da receita líquida e redução de 

50,6% do EBITDA – sensibilizado pelo efeito da linha de outras receitas/despesas. A margem 

líquida caiu de 32,7% no 3T20 para 13,3% no 3T21. 

O EBITDA registrou queda de 50,6% no 3T21 versus o 3T20 impactado pela redução de 29% 

no segmento Core Business pelo término do período de transição das atividades de 

corretagem realizadas pela Wiz para a corretora própria da Caixa Seguridade, em 15.08.21, 

impactando a receita de Vendas Novas Rede Caixa (-R$125,7 milhões); aliado à incorporação 

de custos referentes à Unidade Bmg Corretora, que adicionou R$ 43,7 milhões em custos no 

trimestre, e pela expansão das operações nas demais Unidades do grupo.  

Em adição, na linha de “Outras Receitas e Despesas” foi registrado uma despesa extraordinária 

no trimestre, no valor de R$ 16,4 milhões, decorrente da provisão de despesas com o Plano de 

Incentivo de Longo Prazo “PILP” de executivos da Companhia (Phantom Options). 

Cotada a R$ 10,30/ação (valor de mercado de R$ 1,6 bilhão) a ação WIZS3 registra alta de 

37,7% este ano. Temos recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 13,50/ação (potencial 

de alta de 31,1%). 
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projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
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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 
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. 


