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Construtoras: Governo autoriza construção de imóveis no 
MCMV 
Impacto: Marginalmente positivo. 
 

 

Smiles: Números do 3T17, em linha com o esperado 
Impacto: Neutro.  
 
 
 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 73.915 0,12% -0,53% 22,73% 03/11/2017

S&P 500 (EUA) 2.588 0,31% 0,49% 15,59% 03/11/2017

IPC (México) 48.535 0,41% -0,19% 6,34% 03/11/2017

STOXX 600 (Europa) 396 -0,02% 0,20% 9,57% 09:31:30

FTSE 100 (Reino Unido) 7.552 -0,11% 0,79% 5,73% 09:31:31

DAX (Alemanha) 13.449 -0,22% 1,66% 17,14% 09:31:32

CAC 40 (França) 5.507 -0,19% 0,07% 13,26% 09:31:30

NIKKEI 225 (Japão) 22.548 0,04% 2,44% 17,97% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.388 0,49% -0,15% 9,17% 05:29:16

ASX 200 (Austrália) 5.954 -0,10% 0,76% 5,08% 04:17:21

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 59,9 0,15% 2,32% -24,08% 03/11/2017

Cobre (USd/lb.) 314,9 0,99% 1,53% 24,69% 09:36:25

Ouro (USD/t oz.) 1.272,3 0,24% 0,14% 9,14% 09:36:24

Prata (USD/t oz.) 16,9 0,24% 1,09% 4,06% 09:36:18

Platina (USD/t oz.) 925,1 0,35% 0,60% 1,02% 09:29:50

Paládio (USD/t oz.) 1.001,6 1,02% 2,29% 45,90% 09:33:37

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 62,4 0,47% 2,33% 6,29% 09:36:24

Petróleo WTI (USD/bbl.) 55,9 0,45% 2,78% -2,05% 09:36:31

Gasolina (USd/gal.) 178,9 -0,26% 3,24% 10,60% 09:36:24

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,1 2,82% 5,94% -17,15% 09:34:34

Etanol (USD/gal.) 1,5 224% 160% 239% 03/11/2017

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 349,5 0,36% 1,08% -8,03% 09:35:50

Soja (USd/bu.) 985,5 -0,13% 0,08% -0,76% 09:36:22

Café Robusta (USD/MT) 1.853,0 -0,16% -1,33% -13,77% 09:35:27

Café Arábica (USD/bag) 153,0 -0,33% -1,13% -12,09% 09:41:55

Açúcar (CNY /MT) 6.427,0 1,21% 0,91% -7,04% 06/11/2017

Boi Gordo (USd/lb.) 127,3 2,39% 1,33% 26,54% 03/11/2017

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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Construtoras: Governo autoriza construção de imóveis no 

MCMV 

 
De acordo com o Diário do Poder, o Ministério das Cidades autorizou 
a contratação de 54.089 unidades habitacionais do programa Minha 
Casa, Minha Vida. As novas contratações fazem parte do segundo 
lote de moradias do Minha Casa, Minha Vida e beneficiará famílias 
que se enquadram na Faixa 1 do programa, ou seja, com renda 
mensal de até R$ 1,8 mil.  
 
De acordo com o Ministério das Cidades, neste ano já foram 
autorizadas 92.304 unidades. A meta para o ano é 100 mil. A diferença 
de 8 mil unidades, eventualmente ainda pode ser alcançado com 
autorizações que podem vir a acontecer em contratações 
habitacionais em áreas de calamidade ou em excepcionalidades que 
estão sendo analisadas por parte do ministério, de acordo com o 
ministro das Cidades, Bruno Araújo.  
 
Além das autorizações ontem, em junho, foram autorizadas 25.664 
contratações. Segundo a pasta, somadas, as autorizações 
representam um investimento de R$ 6,31 bilhões do Tesouro. Ao 
todo, 320 mil pessoas serão atendidas em 337 municípios brasileiros. 
Além dessas autorizações, a pasta contabiliza a participação em 
12.551 contratações feitas por prefeitos e governadores no âmbito 
dos contratos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de 
mobilidade e saneamento.  
 
Impacto: Marginalmente positivo. A autorização mostra a intenção do 
Governo em manter o programa, mesmo que de forma mais 
equilibrada e atingir a meta reduzida de 2017. Com as eleições se 
aproximando, acreditamos que o ano que vem ainda deve ser de 
grande esforço para o Governo manter o programa, mesmo em meio 
aos cortes orçamentários.  

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 73.915 0,12% -0,53% 22,73% 03/11/2017

IBrX (Ibrx 100) 30.585 -0,02% -0,60% 23,39% 03/11/2017

IMOB (Imobiliário) 730 -0,72% 0,23% 26,51% 03/11/2017

INDX (Industrial) 14.687 -0,24% -0,93% 16,94% 03/11/2017

IFNC (Financeiro) 7.932 0,25% -0,83% 24,58% 03/11/2017

ICON (Consumo) 3.585 -1,38% -1,76% 26,89% 03/11/2017

IMAT (Materias básicos) 2.389 1,12% 0,79% 32,35% 03/11/2017

IEE (Energia Elétrica) 39.228 -1,03% -1,95% 8,64% 03/11/2017

UTIL (Utilidade Pública) 3.947 -1,33% -2,07% 4,64% 03/11/2017

IFIX (FI Imobiliário) 2.210 -0,50% -0,73% 18,52% 03/11/2017

IGC (Gov . Corp.) 11.376 -0,22% -0,75% 25,81% 03/11/2017

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.439 -0,63% -0,81% 24,55% 03/11/2017

ITAG (Tag Along) 16.185 -0,12% -1,00% 25,34% 03/11/2017

IDIV (Div idendos) 4.092 -0,67% -1,57% 25,89% 03/11/2017

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,292 0,65% -0,64% -1,13% 09:46:30

Selic 7,50% 25/10/2017

P/L Ibov espa (atual) 22,0x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,8x -

DI Jan 21 9,35% -6 p.p. 43 p.p. -199 p.p. 09:45:12

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 21.945 6.150 15.795 780 545

Inv estidor Estrangeiro 159.533 214.820 -55.287 11.190 -18.236

Variação líquida

EMPRESAS  BRASIL 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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Smiles: Números do 3T17, em linha com o esperado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontem, após o fechamento do mercado, a Smiles divulgou o resultado referente ao exercício do 3T17. Destaque positivo do resultado 
para a evolução da receita de resgates e crescimento no volume de milhas acumuladas. A Smiles segue apresentando evoluções 
positivas nos indicadores financeiros e operacionais. 
 
No 3T17, a Smiles emitiu 22,8 bilhões de pontos (+65,0% A/A), enquanto os pontos resgatados totalizou 17,1 bilhões (+55,9% A/A). Desta 
forma, a taxa de burn/earn (pontos resgatados sobre pontos vendidos) ficou em 75,2%, (-4,8 p.p. T/T), mostrando ainda um elevado 
engajamento dos clientes. No final de setembro, a Smiles contava com 12,8 milhões de participantes (+8,3% A/A). Já a taxa de breakage 
(ponto expirados e não resgatados frente os pontos emitidos há dois anos) da Smiles subiu 0,2 p.p. T/T para 18,0%. 
 
Desta forma, a receita líquida no período totalizou R$ 440,7 milhões (+10,7% A/A), decorrente principalmente pelo crescimento na 
receita de resgates de milhas (+13,6% A/A). O resultado compensou: (i) a queda na receita de breakage (-4,4% A/A), impulsiomada 
principalmente pela redução de milhas efetivamente expiradas; e (ii) o decréscimo da taxa de cancelamento, incentivos à venda do 
cartão de crédito co-branded e taxa de administração do programa de fidelidade da Gol.  
 
Por outro lado, os custos de resgate de pontos apresentou crescimento acima da receita, atingindo R$ 223,3 milhões (+22,4% A/A). 
Desta forma, as margens diretas de resgates mostraram uma queda de 3,9 p.p. no período, atingindo 42,2%. As despesas operacionais 
também apresentaram um crescimento frente ao 3T16, atingindo R$ 45,5 milhões (+6,0% A/A), principalmente relacionada ao aumento 
das despesas com pessoal e despesas associadas ao processamento de cartões de crédito. 
 
Assim, a Smiles apresentou um lucro operacional de R$ 159,6 milhões (-1,8% A/A), atingindo uma margem operacional de 36,8%. Os 
custos e despesas pressionaram, em partes, o ganho das receitas. A geração de caixa operacional atingiu R$ 163 milhoes, vindo abaixo 
do esperado pelo mercado. Já o resultado financeiro no período totalizou R$ 52,4 milhões (+4,7% A/A), decorrente da variação cambial 
positiva.  
 
Na ultima linha, o lucro líquido no período atingiu R$ 339,5 milhões (+134,6% A/A), registrando margem líquida de 77,0% (+40,7 p.p. 
A/A). No entanto, a última linha foi impactada pelo efeito da incorporação da Smiles S.A. pela Webjet Participações, que rendeu um 
benefício fiscal de R$ 193 milhões. 
 
Impacto: Neutro. Embora o resultado viesse dentro do esperado pelo mercado, a empresa continua mostrando significativas melhoras em 
seus indicadores financeiros. O resultado foi sólido, registrando crescimento de seu faturamento e reportando evolução significativa no 
lucro líquido do período, se beneficiando, também, do beneficio fiscal não recorrente. O ponto negativo ficou para a retração das margens, 
que poderá se reverter nos próximos trimestres. No curto prazo, continuamos otimistas com o papel, acreditamos que o cenário para o 
setor de aviação civil também vem melhorando, além do ativo pagar atrativas taxas de dividendos no ano. Para os próximos 12 meses 
projeta-se um dividend yield próximo de 6%. 

RESULTADOS DO 3ºT 

Smiles (3T17)         

R$ Milhões Realizado (R) A/A Estimado (E) R/E 

Receita Líquida 441 10,7% 465 -5,2% 

EBITDA  163 -1,7% 174 -6,1% 

Margem EBITDA 37,0% -4,7 p.p. 37,3% -0,3 p.p. 

Lucro Líquido 340 134,6% 342 -0,6% 
Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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CALENDÁRIO 3T17 

Empresa Data Pré ou Pós 

  BR Properties   07/11/2017   após o fechamento do mercado 
  BTG Pactual   07/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Comgás   07/11/2017   após o fechamento do mercado 
  Guararapes   07/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Iguatemi   07/11/2017   após o fechamento do mercado 
  Itausa   07/11/2017   antes da abertura do mercado 

  Multiplus   07/11/2017   após o fechamento do mercado 
  MRV   07/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Qualicorp   07/11/2017   após o fechamento do mercado 
  Sanepar   07/11/2017   - 

  TIM   07/11/2017   após o fechamento do mercado 
  Aliansce   08/11/2017   - 

  Alliar   08/11/2017   após o fechamento do mercado 
  CVC   08/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Gerdau   08/11/2017   - 
  Gol   08/11/2017   antes da abertura do mercado 

  Movida   08/11/2017   após o fechamento do mercado 
  Prumo   08/11/2017   - 
  QGEP   08/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Rumo e Cosan Logística   08/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Ser Educacional   08/11/2017   antes da abertura do mercado 
  SLC Agrícola   08/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Taesa   08/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Ultrapar   08/11/2017   após o fechamento do mercado 
  Valid   08/11/2017   - 

  Wiz   08/11/2017     
  Azul   09/11/2017   antes da abertura do mercado 

  BRMalls   09/11/2017   - 
  Banco do Brasil   09/11/2017   antes da abertura do mercado 

 Biosev   09/11/2017   antes da abertura do mercado 
  Braskem   09/11/2017   antes da abertura do mercado 

  BRF   09/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Carrefour   09/11/2017   antes da abertura do mercado 

  Copel   09/11/2017   após o fechamento do mercado 
  CPFL Renováveis   09/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Cyrela   09/11/2017   após o fechamento do mercado 
 Equatorial   09/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Eztec   09/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Fertilizantes Heringer   09/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Gafisa   09/11/2017   após o fechamento do mercado 
  JSL   09/11/2017   - 

  Minerva   09/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Sabesp   09/11/2017   - 

  São Martinho   09/11/2017   - 
  Tecnisa   09/11/2017   após o fechamento do mercado 
  Tenda   09/11/2017   - 

  Triunfo   09/11/2017   após o fechamento do mercado 
  B3   10/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Cesp   10/11/2017   após o fechamento do mercado 
  Cosan   10/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Ecorodovias   10/11/2017   - 
  Eneva   10/11/2017   após o fechamento do mercado 

  JHSF   10/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Kroton   10/11/2017   antes da abertura do mercado 
  Wilson Sons   10/11/2017   após o fechamento do mercado 
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CONTATOS 
Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos. 

RENDA FIXA 

RENDA VARIÁVEL 

FUNDOS 

SALES 

““Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores (“Guide”),  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou 
distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público.  As informações aqui contidas não representam garantia de 
veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou 
solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser 
visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e 
estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser 
utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a todos os investidores. Este 
relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua 
rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas 
mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide ou seus 
analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes 
limitações. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17 da Instrução CVM nº. 483/10, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório 
refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide.”  
 
Nota: “As datas/horários presentes no relatório são referentes à última atualização dos mercados, no momento de fechamento do nosso relatório, segundo dados da Bloomberg. Caso o horário 
seja destacado, o mercado estava em andamento, no dia da elaboração do relatório; caso a data seja destacada, os valores se referem ao fechamento daquele período específico.”  
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