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 Intelbras (INTB3) – Compra 
 
Potencial de crescimento sustentável nos próximos anos 

Iniciamos a cobertura da Intelbras com recomendação de COMPRA para a ação, 
enxergando grande potencial de crescimento da companhia nos próximos anos, na 
condição de líder de um setor cada vez mais demandado. A posição financeira 
confortável de R$ 947,7 milhões no final de setembro e a boa geração de caixa deverão 
sustentar o crescimento da companhia, mantendo a saúde financeira. Destaque para o 
ROIC elevado e recorrente nos últimos períodos (31,6% em 12 meses, base set/2021).  

Fatores que podem sustentar o crescimento nos próximos períodos 

• Liderança no setor – Maior fabricante nacional de câmeras e equipamentos de segurança 
eletrônica e comunicação do Brasil, com presença em 98% dos munícipios identificados 
om potencial de consumo eletrônico no país, a empresa iniciou novo ciclo de expansão 
após a abertura do capital.   

• Vantagens competitivas – Enxergamos baixo risco de novos entrantes neste mercado em 
razão das operações integradas, uma ampla gama de produtos e serviços ofertados e o 
relacionamento de longo prazo com fornecedores. Outro ponto positivo é a existência de 
uma rede de assistência técnica presente em todas as regiões do Brasil.  

• Capitalização via IPO -  A companhia captou R$ 724,5 milhões na oferta pública inicial de 
ações, iniciando as negociação na B3 (Novo Mercado) no dia 03/02/21 cotada a R$ 15,75 
na abertura. A captação vem permitindo a aceleração de investimentos estratégicos.  

• Aquisições realizadas incorporam novos produtos e serviços – As aquisições realizadas 
em 2019, Décio Indústria Metalúrgica e Seventh e em 2020 a Khomp, tiveram como 
objetivo, complementar sua linha de produtos e soluções tecnológicas de comunicação da 
companhia.  Destaque para o início em julho, da comercialização da linha de 
automatizadores de portões. 

• Parceria estratégica -  No 3T21, a companhia anunciou acordo de colaboração com a 
empresa Qualcomm, líder mundial no desenvolvimento de soluções. Com esta parceria, a 
Intelbras passará a desenvolver e produzir módulos 5G, tecnologia que recebe apoio do 
Ministério da Telecomunicações.  

• Consistência nos resultados e nas margens – A companhia é ainda nova na B3, mas 
carrega um histórico de bom desempenho operacional e financeiro e consistência nos 
seus resultados, mesmo diante dos desafios mais recentes com a a pandemia.   

• Expectativa para o 4º trimestre – A empresa deverá contabilizar uma receita adicional da 
ordem de R$ 64 milhões, represada do 3º trimestre e prevê um trimestre forte de 
resultados e um retorno à regularidade do abastecimento na cadeia de suprimentos. A 
receita poderia ser mais alta em torno de 15%, num quadro de normalidade.  

• Perspectivas – Os segmentos de atuação da empresa, (segurança, comunicação e energia) 
possuem grande espaço para crescimento nos próximos anos, aumentando as 
oportunidades a partir de sua ampla presença geográfica no Brasil. A posição financeira 
confortável e os investimentos em andamento, deverão impulsionar os resultados nos 
próximos anos, além do crescimento natural deste mercado, com novas tecnologias.  

Mario R. Mariante, CNPI 

mmariante@planner.com.br 
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Disclosure e certificação do 
analista estão localizados na 

última página deste relatório. 
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Fatores que podem ameaçar o desempenho esperado  

• Desafios em relação ao suprimento - A escassez global na oferta de componentes e 
microprocessadores, já aconteceu no 2º trimestre e permanece afetando o ritmo de produção 
neste segundo semestre. Segundo a companhia, as divisões mais impactadas pela falta de 
componentes são também as que geram a maior parte da receita da empresa.  

• Dependência de insumos importados - As aquisições de insumos para produção da 
companhia são feitas em maior número por meio de importação de fornecedores 
internacionais, representando cerca de 90,31% do saldo em aberto na data de 30 de 
setembro de 2021. Com atenuante, em setembro/21, 30% do saldo de importados eram 
com parte relacionadas.  

Resumo dos dados históricos e projetados (2018 a 2023E): 

Os resultados dos últimos anos mostram consistência e taxas elevadas de crescimento na 
receita liquida, no EBITDA e lucro líquido. Também no comparativo de 9 meses, mesmo 
considerando os efeitos da pandemia, a empresa sustentou boas margens, a despeito da pressão 
de custos com equipamentos e acessórios e custos de frete mais elevados.  

 

 

 

 

Resumo dos Resultados

2019/ 2020/ 9M21/

2018 2019 9M20

R eceita Operacional Líquida 1.440    1.698    2.134    17,9% 25,7% 1.431       2.180       52,4%

Lucro Bruto 526       593       701       12,7% 18,2% 502          652          29,8%

EBITDA 204       203       357       -0,5% 76,1% 251          287          14,5%

Luc ro Liquido 162       189       328       16,6% 73,2% 121          263          117%

Margem Bruta 36,6% 34,9% 32,8% -3,7p.p -2,1p.p 35,1% 29,9% -5,2p.p

Margem EBITDA 14,1% 11,9% 16,7%  +5,1p.p  +7,3p.p 17,5% 13,2% -4,4p.p

Margem Liquida 11,3% 11,2% 15,4%  +4,1p.p  +4,2p.p 8,5% 12,1%  +3,6p.p

F onte: Intelb ras

9M20 9M21R$ milhões 2018 2019 2020

 Res umo dos  Res ultados  (2018 a 2023E)
INTELBRAS  (INTB3) 27,54

Valores em R$ mil 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Receita L íquida 1.698 2.134 2.977 3.519 4.117

Cus to dos  Produtos  Vendidos (1.105)          (1.434)          (2.089)          (2.393)          (2.800)          

L ucro Bruto 593 701 888 1.126 1.318

Des pes as  Operacionais (409)             (314)             (530)             (663)             (768)             

Resultado Operac. (EBIT) 184 386 370 514 601

Res ultado Financeiro 7                 (70)              6                 20               71               

Resultado L íquido 189              328 358 475 610

EBITDA 203 357 410 565 653

Margem Bruta 34,9% 32,8% 29,8% 32,0% 32,0%

Margem E BIT 10,8% 18,1% 12,4% 14,6% 14,6%

Margem E BITDA 11,9% 16,7% 13,8% 16,1% 15,9%

Margem Líquida 11,2% 15,4% 12,0% 13,5% 14,8%

Lucro por ação 1,09             1,45             1,86             

P/L (X) 25,2             19,0             14,8             

Cot.  / VPA 4,7              3,9              3,3              

Fonte:  E mpres a e Planner Corretora

Ult. Cot.: (R$) >>
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Desempenho Operacional e financeiro (1T20 a 3T21) 

O período mais agudo da pandemia foi o 2T20, fazendo com que parte da demanda esperada 
para o período fosse transferida para os trimestres seguintes, acelerando as atividades no 
segundo semestre do ano anterior em alguns dos negócios, como no segmento de Comunicação.  
 
No 3T21, a Intelbras mostrou firme desempenho no volume de vendas nos três segmentos 
mesmo durante a segunda onda da pandemia, que impôs novamente fechamento de 

estabelecimentos.  Destaque para o maior crescimento do segmento de energia.  
 

 
No comparativo de 9 meses, houve crescimento expressivo tanto em volume quanto na receita 
liquida de cada um dos segmentos de atuação. Também na receita, o segmento de energia teve 
maior crescimento, notadamente em energia solar. Numa visão de prazo mais longo, período 
entre o 1T19 e o 3T21, a receita líquida mostrou consistência e regularidade em praticamente 
todos os períodos, apesar do pico da pandemia no 2T20.  
 

A regularidade nos negócios da Intelbras em termos de volume e receita reflete a força da 
companhia nos segmentos em que atua, com ampla cobertura de vendas e assistência técnica no 
território nacional. Existe uma demanda crescente por equipamentos de segurança, carro chefe 
de vendas. 
 
Endividamento – No final do 3T21, a dívida bruta da companhia somava R$ 396,3 milhões 
(35,8% no curto prazo). A parcela de longo prazo (R$ 254,5 milhões) tem um cronograma 
confortável para pagamento se comparado à geração de caixa e à posição de caixa líquido atual. 
Em dez/20 a dívida somava R$ 501,5 milhões.  
 
Investimentos – A companhia captou R$ 724,5 milhões na oferta primária na B3 no mês de 
fevereiro deste ano. Segundo a empresa, os recursos líquidos captados no IPO seriam 
destinados conforme a tabela ao lado.  No 3T21, a companhia desembolsou R$ 193,3 milhões, 
dos quais R$ 135,8 milhões para expansão nas fábricas de SC, MG e AM e R$ 57,5 milhões para 
manutenção.  
 
Nos 9M21, foram desembolsados R$ 193,3 milhões, bem acima dos investimentos históricos, 
devido à aquisição da Khomp, no 1º semestre.  Houve investimentos também nas plantas de 
Manaus, de Tubarão e na filial Nordeste, onde inaugurou um centro de distribuição que fará o 
atendimento àquela região. A aceleração dos investimentos resultou em redução do caixa, que 
permanece robusto.  
 
 
 

 

No 3T21 foram 
investidos R$ 50,9 

milhões 

 

1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 9M20 9M21 Var.

Ccomunicação 2.722 2.542 3.473 3.874 3.203 3.762 2.912 8.737 9.878 13,1%

S egurança 4.244 2.424 4.730 5.845 5.161 5.383 5.987 11.399 16.532 45,0%

E nergia 566 358 699 891 789 957 932 1.623 2.679 65,0%0

1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 9M20 9M21 Var.

Ccomunicação 142 157 233 229 235 376 209 531 820 54,4%

S egurança 256 162 342 370 368 624 412 760 1.403 84,6%

E nergia 49 28 63 72 94 143 138 139 375 169,0%

Total 446 347 638 671 696 1.143 759 1.431 2.598

Variação -22,3% 83,8% 5,3% 3,8% 64,1% -33,6% 81,6%

Volume de Vendas Trimestrais  (mil)

Receita Líquida Trimestral  (R$ milhões)

Investimentos  Programados Part.

Crescimento orgânico 36%

Expansão de capacidade produtiva 26%

Investimentos em Capex 21%

Expansão de canas nternos 17%

Fonte: Intelbras

31,7%

53,1%

15,2%

Distribuição da Receita Líquida nos 9M21

Ccomunicação

Segurança

Energia
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Visão geral da empresa 

A Intelbras Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira iniciou sua trajetória em São José 
- SC em 22/03/76 (45 anos), com filial no próprio município de São José - SC, em Santa Rita do 
Sapucaí - MG e em Manaus – AM.  A companhia começou fabricando centrais PABX e aparelhos 
eletrônicos e atualmente é a maior fabricante nacional de câmeras e equipamentos de segurança 
eletrônica e comunicação do Brasil.  Está presente em 98% dos munícipios identificados om 
potencial de consumo eletrônico no Brasil e também exporta seus produtos para diversos países. 
Não existem clientes que representem mais de 10% da receita de cada segmento. 

Em meados de 2019, a companha firmou parceria com a Dahua echnology, um dos líderes 
mundiais em segurança eletrônica, que adquiriu 10% das ações da Intelbras. A parceria 
estratégica com a Dahua foi fundamental para a garantia de fornecimentos de insumos 
importados.  

Ainda em 2019, foram adquiridas as sociedades Décio e Seventh, ingressando no mercado de 
fabricação racks para redes, reforçando aposição no mercado de serviços de tecnologia em 
segurança eletrônica, com softwares de monitoramento de imagens. Em 2020, abertura do 
capital na B3 com as ações iniciando negociações no dia 03/02/21 cotadas a R$ 15,75 na 
abertura.  

Em abril de 2021, aquisição do controle da Khomp Indústria e Comércio Ltda., uma sociedade 
referência em desenvolvimento de tecnologia, e que comercializa produtos e serviços nas áreas 
de telecomunicações, controle de acesso e IOT. O objetivo da operação foi complementar as 
soluções tecnológicas e ampliar os negócios com receita recorrente.  

Estrutura 

A Intelbras conta com três unidades fabris localizadas em São José/SC, Manaus/AM e Santa Rita 
do Sapucaí/MG que desenvolvem e produzem os seguintes itens:  

• São José (SC) - Negócios de controles de acesso, comunicação, redes e energia.  
• Manaus - Produtos das unidades de negócio de segurança eletrônica e controles de acesso.  
• Santa Rita do Sapucaí/ (MG)- Produtos das unidades de negócio de controles de acesso.  

Em todas as unidades de negócio, a empresa conta com a produção de equipamentos em plantas 
localizadas na Ásia, principalmente na China, Coréia e Vietnã, pertencentes a seus fornecedores, 
como estratégia de produção que se complementa e contribui para a maior competitividade de 
seus equipamentos. A Intelbras opera de forma integrada, mas segrega a receita operacional 
líquida e o resultado bruto em três grandes segmentos e atuação: segurança, comunicação e 
energia.   

Segurança - (início em 2007) - Composto pelas unidades de segurança eletrônica e controles de 
acesso voltadas para os setores empresarial, residencial e condominial e para  idades 
inteligentes. Participação estimada de mercado em 2020: 43% 

Comunicação - (início em 1976) – Segmento composto pelas unidades de negócios de redes e 
comunicação. Participação estimada de mercado em 2020: 20% 

Energia - (Início em 2017) – Unidade direcionada aos setores empresarial e residencial, 
desenvolvendo produtos e soluções focados em proteger equipamentos eletrônicos e garantir 

Intelbras - Controle Acionário em Set/21
Acionistas Quantidade Porc.

Familia Freitas 214.319.300 65,4%

Dahua Euroep B.V 28.161.110 8,6%

Outros 85.130.700 26,0%

Total 327.611.110 100,0%
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seu funcionamento, fornecendo energia, proteção, iluminação, praticidade e economia. 
Participação estimada de mercado em 2020: 10%. 

Comercialização - Os produtos e serviços são comercializados para todo o Brasil e para o 
exterior através dos canais de venda: rede de distribuição, varejo, integradores e contas 
nomeadas e vendas online, em menor escala, através do site. No canal de rede de distribuição, 
são aproximadamente 3.708 distribuidores (parceiros), que compram os produtos e os 
revendem para aproximadamente 80.000 revendedores credenciados.  Os demais canais de 
venda incluem vendas diretas aos varejistas, integradores e contas nomeadas (grandes clientes 
atendidos pela fábrica).  

Custos em dólares - Em 31/12/20, cerca de 85% dos custos são vinculados a dólar.   Dentre os 
insumos utilizados no processo de fabricação, os principais são semicondutores, placas de 
circuito impresso, plástico ABS, componentes eletrônicos passivos e material para embalagem. 

 

 
 
 
  

85% dos custos em 
dólares 
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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. 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@planner.com.br  
 
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 
vmartins@planner.com.br 
 
Ricardo Tadeu Martins, CNPI 
rmartins@planner.com.br 
 
 
  

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 Resolução CVM 020/21.  
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. 

 


