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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 72.415 -2,55% -2,55% 20,24% 07/11/2017

S&P 500 (EUA) 2.591 -0,02% 0,60% 15,71% 07/11/2017

IPC (México) 49.005 0,08% 0,78% 7,37% 07/11/2017

STOXX 600 (Europa) 394 -0,24% -0,38% 8,94% 09:23:15

FTSE 100 (Reino Unido) 7.515 0,03% 0,30% 5,22% 09:23:23

DAX (Alemanha) 13.364 -0,12% 1,02% 16,40% 09:23:23

CAC 40 (França) 5.467 -0,26% -0,67% 12,43% 09:23:15

NIKKEI 225 (Japão) 22.914 -0,10% 4,10% 19,88% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.415 0,06% 0,65% 10,05% 05:29:19

ASX 200 (Austrália) 6.016 0,03% 1,81% 6,19% 04:16:21

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 62,3 -0,64% 6,39% -21,06% 08:36:00

Cobre (USd/lb.) 308,4 -0,18% -0,56% 22,12% 09:28:23

Ouro (USD/t oz.) 1.281,6 0,45% 0,87% 9,94% 09:28:23

Prata (USD/t oz.) 17,1 1,03% 2,53% 5,54% 09:28:18

Platina (USD/t oz.) 934,1 0,95% 1,58% 2,00% 09:28:11

Paládio (USD/t oz.) 999,6 0,55% 2,09% 45,61% 09:27:41

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 63,5 -0,30% 4,20% 8,23% 09:28:23

Petróleo WTI (USD/bbl.) 57,0 -0,40% 4,76% -0,16% 09:28:23

Gasolina (USd/gal.) 180,2 -0,72% 4,03% 11,44% 09:28:22

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,1 -0,89% 7,87% -15,64% 09:27:01

Etanol (USD/gal.) 1,5 -81% 223% 302% 07/11/2017

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 346,8 -0,29% 0,29% -8,75% 09:26:10

Soja (USd/bu.) 998,3 0,23% 1,37% 0,53% 09:26:10

Café Robusta (USD/MT) 1.824,0 0,00% -2,88% -15,12% 09:28:16

Café Arábica (USD/bag) 161,9 -0,67% 0,31% -8,84% 07/11/2017

Açúcar (CNY /MT) 6.451,0 0,36% 1,29% -6,70% 08/11/2017

Boi Gordo (USd/lb.) 124,6 -0,56% -0,80% 23,88% 07/11/2017

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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GOL: Números fortes no 3T17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A Gol divulgou, agora a pouco, o resultado referente ao 3T17. O 
resultado foi forte, com a nova projeção de margem EBITDA para o 
ano de 2017 de 14%, no topo da faixa divulgada anteriormente de 12 
a 14%.  
 
A receita líquida atingiu R$2,7 bilhões (+13,2% A/A).  
 
• As receitas com passageiros transportados foi de R$2,4 bilhões 

(+14,1% A/A) no 3T17, com a Receita por assentos-quilômetros 
oferecidos (RASK) de R$ 0,2262 (+8,3% A/A). A GOL transportou 8,3 
milhões de passageiros no 3T17 (+2,2% A/A), com taxa de 
ocupação média no 3T17 de 80,2% (+0,4 p.p. A/A).  
 

• As receitas com transporte de cargas e outros foi de R$323,3 
milhões (+7,0% A/A), totalizando 11,9% da receita operacional 
líquida. 

 
Com os custos & despesas operacionais crescendo (+10,5% A/A) 
abaixo da receita, o EBITDA foi de R$ 459,5 milhões (+37,8% A/A). O 
EBITDA ajustado (excluindo os resultados de despesas com 
Programa Especial de Recuperação Tributária) foi de R$ 463,2 
(+44,8% A/A), com a margem atingindo 17%.  
 
Na última linha, o lucro líquido no 3T17 foi de R$ 488 milhões 
(+640,4% A/A). O lucro líquido depois da participação minoritária 
apurado no 3T17 foi de R$ 327,6 milhões (+R$328,1 milhões A/A), 
representando margem líquida de 12,1%.  
 
Impacto: Positivo. Conforme temos observado nos números que estão 
sendo divulgado pela Gol, a eficiência operacional da empresa tem 
surpreendido de forma positiva. O avanço de margens operacionais 
tem sido forte, com a empresa entregando o topo da sua projeção 
para 2017. Continuamos confiantes com a empresa que deve se 
beneficiar da retomada econômica doméstica e eventual valorização 
do real. Mesmo que a taxa de câmbio e preços do petróleo ainda 
tragam volatilidade para o setor, a Gol tem melhorado sua eficiência 
com cortes de capacidade, otimização da frota e renegociações das 
operações de leasing de aeronaves. Seguimos com perspectivas 
positivas e vemos valor a ser destravado com a reestruturação 
operacional.  
 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 72.415 -2,55% -2,55% 20,24% 07/11/2017

IBrX (Ibrx 100) 29.947 -2,51% -2,67% 20,81% 07/11/2017

IMOB (Imobiliário) 710 -2,08% -2,54% 23,02% 07/11/2017

INDX (Industrial) 14.290 -2,36% -3,60% 13,78% 07/11/2017

IFNC (Financeiro) 7.720 -2,90% -3,48% 21,25% 07/11/2017

ICON (Consumo) 3.518 -1,62% -3,57% 24,54% 07/11/2017

IMAT (Materias básicos) 2.314 -3,14% -2,38% 28,19% 07/11/2017

IEE (Energia Elétrica) 38.874 -1,38% -2,84% 7,66% 07/11/2017

UTIL (Utilidade Pública) 3.918 -1,46% -2,79% 3,87% 07/11/2017

IFIX (FI Imobiliário) 2.210 -0,10% -0,73% 18,53% 07/11/2017

IGC (Gov . Corp.) 11.128 -2,31% -2,92% 23,07% 07/11/2017

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.385 -2,20% -3,03% 21,76% 07/11/2017

ITAG (Tag Along) 15.800 -2,38% -3,36% 22,36% 07/11/2017

IDIV (Div idendos) 3.979 -2,65% -4,28% 22,42% 07/11/2017

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,266 0,21% 0,17% -0,33% 09:38:21

Selic 7,50% 25/10/2017

P/L Ibov espa (atual) 21,5x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,5x -

DI Jan 21 9,31% -3 p.p. 39 p.p. -203 p.p. 09:38:15

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 18.425 4.255 14.170 -2.270 -3.665

Inv estidor Estrangeiro 155.609 204.834 -49.225 6.044 2.233

Variação líquida

Resultados BRASIL 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

GOL (3T17)         

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

Receita Líquida 2.718 14,1% 2.608 4,2% 

EBITDA 460 37,8% 418 9,9% 

Margem EBITDA 16,9% 4,0 p.p. 16,0% 0,9 p.p. 

Lucro Líquido 488 51,6% 150 - 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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MRV: Companhia divulgou mais um resultado robusto no 3T17 
 
A MRV Engenharia, maior construtora residencial da América Latina, anunciou, ontem após o fechamento do mercado, seus dados 
referentes ao terceiro trimestre de 2017 (3T17).  
 
As vendas contratadas somaram R$1,547 bilhão (+12,3% A/A) no 3T17. Foram 10.434 unidades, ao preço médio de R$147 mil. A maior 
parte dos lançamentos ocorreu em grandes cidades (capitais e regiões metropolitanas, onde há grande concentração de demanda). O 
Estado de São Paulo representou 39% dos lançamentos, seguido por Minas Gerais com 10%. 
 
Em relação aos lançamentos foi R$1,413 bilhão em VGV (+72,2% A/A). As unidades adquiridas no banco de terrenos nos últimos anos 
estão avançando no processo de aprovação, e este movimento já pode ser observado pelo aumento do volume de lançamentos dos 
últimos trimestres. Todos os lançamentos são elegíveis ao FGTS. 
 
O banco de terrenos encerrou o período em 43 mil unidades com alvará de construção, totalizando R$ 7 bilhões em VGV, dos quais R$ 
3,5 bilhões já possuem registro de incorporação (RI) emitidos, equivalente a 23 mil unidades. Além disso, foram adquiridos 36 terrenos, 
representando um VGV potencial de R$ 2,4 bilhões e 16 mil unidades. 
 
As vendas líquidas foram de R$1,547 bilhão (+12,3 A/A), representando 8.597 unidades líquidas. As unidades distratadas somaram 1.837 
unidades (-10,7% A/A). A relação de distratos sobre vendas foi de 17,6% (-5,24 p.p. A/A). Vale destacar que no 3T17 a empresa atingiu o 
maior patamar de vendas líquidas e o menor volume de distratos/vendas dos últimos 5 anos. Além disso, a empresa iniciou a 
implementação do projeto “Venda Garantida”, o que contribuirá ainda mais para a queda dos distratos. 
 
A Receita operacional líquida foi de R$1.222 milhões (+13,9% A/A). O aumento da receita líquida é reflexo do bom desempenho de 
vendas, e redução no volume dos distratos.  
 
Na última linha, o lucro líquido foi de R$202 milhões (+34,8% A/A). O resultado foi impulsionado pelo ganho não recorrente de R$ 46,5 
milhões registrado na linha de “outras receitas e despesas”. Em razão da capitalização da LOG CP, a MRV registrou um ganho 
decorrente principalmente do valor de aquisição das ações de R$ 22,00, o qual é inferior ao valor patrimonial antes do aumento de R$ 
35,18, bem como pelo aumento de participação no capital social e exercício do bônus de subscrição. 
 
Impacto: Positivo. A MRV reportou mais um trimestre robusto, com recorde histórico de vendas, e também recorde de repasse dos últimos 
três anos. A Companhia alcançou o 4º trimestre consecutivo de aumento no volume de vendas e lançamentos. Nos últimos 12 meses foram 
lançados R$ 5 bilhões em VGV. Neste trimestre, o VSO alcançou 22%, o maior patamar dos últimos 2 anos. Como consequência a empresa 
registrou recorde histórico de vendas brutas atingindo R$ 1,55 bilhão (+12,3% A/A). Outro destaque foi a relação distratos/vendas que 
alcançou o menor patamar dos últimos 5 anos. A estrutura da empresa já está pronta para absorver até 50 mil unidades/ano, e a partir 
deste trimestre as despesas de SG&A já começaram a ser diluídas. Desde 2014, a MRV está expandindo a utilização das fôrmas de alumínio 
em seu processo produtivo, encerrando o 3T17 com 58% das unidades produzidas neste novo processo, o que contribui para o aumento da 
velocidade de produção e maior eficiência.  

Resultados 

3 
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TIM: Superando as expectativas no 3T17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontem, após o fechamento do mercado, a TIM (empresa de telecomunicações) reportou seu resultado referente ao terceiro trimestre 
de 2017 (3T17). O resultado veio acima das projeções do mercado. No período, a empresa reportou mais um forte crescimento de 
margens, tanto operacional quanto financeiro, suportado pelo bem sucedido processo de turnaround. 
 
A Receita Líquida foi de R$4.083 milhões no 3T17 (+4,7% A/A). O crescimento foi puxado pela linha “Receitas de Serviços Móveis”, que 
registrou crescimento de 5,8% A/A, atingindo R$ 3.905 milhões, positivamente afetada pelo crescimento dos serviços de valor 
agregado. Dentro do segmento, a receita de Dados & Conteúdo continua a ser destaque positivo (+40,5% A/A), compensando os 
impactos negativos da redução dos serviços de voz (-25,4% A/A). Quanto a receita de serviços fixos, o segmento também continua a 
apresentar avanços (+7,0% A/A), atingindo R$200 milhões. 
 
O ARPU (receita média mensal por usuário) móvel também segue a sua trajetória de crescimento, atingindo R$ 20,5  (+11,4% A/A). O 
avanço do ARPU é explicado principalmente pela melhora no mix da base (mais pós-pago), mas também pelo crescimento individual 
de cada segmento. O ARPU do pré-pago já cresce há sete trimestres, enquanto o ARPU do pós-pago vem crescendo há quatro 
trimestres. 
 
O EBITDA normalizado foi de R$1.527 milhões (+17,2% A/A), sendo o melhor resultado de um 3º tri na história. O forte avanço no EBITDA 
pode ser explicado por: (i) crescimento na receita de serviços; (ii) forte desempenho da receita de dados e conteúdos (maior margem); 
(iii) controle de custos (-1,5% A/A). Sendo assim, a margem EBITDA foi impulsionada para 37,4% A/A (+4,0 p.p.). A mudança no mix das 
receitas também continua tendo papel essencial para a expansão da margem. 
 
Na última linha, o Lucro Líquido reportado foi de R$279 milhões (51,6% A/A), e acima do esperado pelo mercado. O Lucro por Ação 
atingiu R$0,12 no 3T17, comparado com R$0,08 A/A. O Fluxo de Caixa Operacional livre no 3T17 foi de R$867 milhões (+17,8%), 
resultado do crescimento do Ebitda e da maior eficiência do CAPEX. A relação Dívida Líquida/EBITDA foi 0,67x no 3T17, em comparação 
com 0,8x no 2T17.  
 
Impacto: Positivo. A Tim reportou um resultado forte no 3T17, acima das projeções do mercado nas principais linhas de seu balanço. 
Esperamos uma reação positiva do mercado. Com maior foco na eficiência operacional, a empresa conseguiu reduzir significativamente 
seus gastos com custos e despesas, o que tem se traduzido em uma expressiva melhora nas margens operacionais da empresa. Em 
paralelo, a companhia tem apresentado um crescimento surpreendente da receita, focando no mix de produtos com maior valor 
agregado – o aumento da receita líquida do serviço móvel segue acelerado.  
 
A empresa tem focado na cobertura de dados, reforçando sua liderança na cobertura 4G e crescendo sua base de clientes no pós pago 
(+28% sobre a base total). Destacamos a continuação do processo de Turnaround operacional, com intuito de colocar a empresa em um 
novo posicionamento estratégico dentro do setor de telecom, com maior qualidade e poder de precificação. 

Resultados 

TIM (3T17)         

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

Receita Líquida 4.083 4,7% 4.086 -0,1% 

EBITDA Ajustado 1.527 17,2% 1.483 3,0% 

Margem EBITDA 37,4% 4,0 p.p. 36,3% 1,1 p.p. 

Lucro Líquido 279 51,6% 261 6,8% 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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Calendário 

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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