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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
Comgás: Forte crescimento no 3T17, e de olho nos 
dividendos  

Impacto: Positivo. 
 

 

Gerdau: Recuperação dos volumes no 3T17 
Impacto: Marginalmente Positivo. 
 

 

Rumo: Bons números do 3T17, com forte volume 
transportado  
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 
 
 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 74.363 2,69% 0,07% 23,47% 08/11/2017

S&P 500 (EUA) 2.594 0,14% 0,74% 15,88% 08/11/2017

IPC (México) 48.836 -0,34% 0,43% 7,00% 08/11/2017

STOXX 600 (Europa) 392 -0,56% -0,75% 8,53% 09:26:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.513 -0,23% 0,26% 5,18% 09:26:54

DAX (Alemanha) 13.296 -0,65% 0,50% 15,81% 09:26:54

CAC 40 (França) 5.445 -0,48% -1,06% 11,99% 09:26:45

NIKKEI 225 (Japão) 22.869 -0,20% 3,89% 19,64% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.428 0,36% 1,02% 10,44% 05:29:22

ASX 200 (Austrália) 6.049 0,55% 2,38% 6,77% 04:10:30

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 62,3 0,10% 6,49% -20,98% 08:52:00

Cobre (USd/lb.) 308,2 -0,58% -0,63% 22,04% 09:31:51

Ouro (USD/t oz.) 1.288,0 0,33% 1,38% 10,49% 09:31:54

Prata (USD/t oz.) 17,1 -0,02% 2,65% 5,67% 09:31:54

Platina (USD/t oz.) 939,7 0,19% 2,19% 2,61% 09:31:50

Paládio (USD/t oz.) 1.022,9 0,69% 4,46% 48,99% 09:29:51

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 63,6 0,22% 4,41% 8,45% 09:31:54

Petróleo WTI (USD/bbl.) 57,0 0,30% 4,78% -0,14% 09:31:53

Gasolina (USd/gal.) 183,1 0,52% 5,67% 13,19% 09:31:37

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,2 0,09% 9,74% -14,18% 09:31:52

Etanol (USD/gal.) 1,4 -150% 70% 147% 08/11/2017

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 348,5 0,07% 0,80% -8,29% 09:31:25

Soja (USd/bu.) 1.002,0 0,35% 1,75% 0,91% 09:31:45

Café Robusta (USD/MT) 1.820,0 0,55% -3,09% -15,31% 09:29:20

Café Arábica (USD/bag) 163,3 0,83% 1,15% -8,08% 08/11/2017

Açúcar (CNY /MT) 6.505,0 0,84% 2,14% -5,92% 09/11/2017

Boi Gordo (USd/lb.) 122,9 -1,36% -2,15% 22,19% 08/11/2017

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

09 de Novembro de 2017 
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Comgás: Forte crescimento no 3T17, e de olho nos 

dividendos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ontem, antes da abertura do mercado, a Comgás divulgou seus 
números do terceiro trimestre de 2017 (3T17). A Cia apresentou um 
forte resultado no período, vindo acima da expectativa do mercado, 
nas principais linhas do balanço.  
 
Em linhas gerais, o crescimento do volume de vendas (+4,6% A/A) e 
os aumentos recorrentes das tarifas no período impulsionaram a 
Receita Líquida (+11,3% A/A) da Comgás. Por outro lado, observamos 
um crescimento nos custos (+22,6% A/A), em função do aumento do 
volume distribuído e variação do preço do petróleo. Já as despesas 
ficaram sob controle (+2,5% A/A), impactadas, principalmente, por  
baixas contábeis recorrentes e contingências tributárias. Mesmo com 
aumento dos custos e despesas, o forte crescimento da receita 
compensou tais efeitos negativos.  
 
Assim, o EBITDA normalizado da Comgas no período reportou uma 
alta de 6,4%, vindo bem acima do esperado pelo mercado (23,7% 
R/E). Com relação ao resultado financeiro, observamos um ligeiro 
aumento em relação ao período anterior, em função do efeito do 
reconhecimento de juros sobre créditos tributários no 3T16, mas 
parcialmente compensado pela menor dívida líquida e menor taxa 
de juros. Na última linha, o Lucro líquido foi de R$ 214,7 milhões, 
reflexos dessa boa performance operacional da companhia, e 
impactos financeiros no período.   
 
 
Dividendos: Na 3ª, a Comgás comunicou ao mercado que o conselho 
de administração aprovou o pagamento de R$ 700 milhões em 
dividendos aos acionistas. Os valores correspondem a R$ 
5,26908539791499 por ação ON e R$ 5,79599393770649 por PN. O 
direito aos proventos são para os acionistas que mantiverem os 
papéis em carteira até o fechamento da próxima sexta-feira (10). A 
partir de 13 de novembro, as ações serão negociadas “ex-
dividendos”. O pagamento está previsto para a partir de 23 de 
novembro.  
 
(... Continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 74.363 2,69% 0,07% 23,47% 08/11/2017

IBrX (Ibrx 100) 30.715 2,56% -0,18% 23,91% 08/11/2017

IMOB (Imobiliário) 729 2,75% 0,14% 26,40% 08/11/2017

INDX (Industrial) 14.561 1,90% -1,78% 15,94% 08/11/2017

IFNC (Financeiro) 7.963 3,14% -0,45% 25,05% 08/11/2017

ICON (Consumo) 3.606 2,49% -1,17% 27,64% 08/11/2017

IMAT (Materias básicos) 2.362 2,07% -0,36% 30,84% 08/11/2017

IEE (Energia Elétrica) 39.650 1,99% -0,90% 9,81% 08/11/2017

UTIL (Utilidade Pública) 4.002 2,14% -0,71% 6,10% 08/11/2017

IFIX (FI Imobiliário) 2.213 0,13% -0,60% 18,68% 08/11/2017

IGC (Gov . Corp.) 11.423 2,65% -0,34% 26,33% 08/11/2017

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.446 2,59% -0,52% 24,92% 08/11/2017

ITAG (Tag Along) 16.253 2,87% -0,59% 25,86% 08/11/2017

IDIV (Div idendos) 4.106 3,17% -1,25% 26,30% 08/11/2017

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,243 0,24% 0,88% 0,38% 09:41:54

Selic 7,50% 25/10/2017

P/L Ibov espa (atual) 21,9x -

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

DI Jan 21 9,22% -5 p.p. 22 p.p. -212 p.p. 09:41:54

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 19.855 3.255 16.600 2.430 -1.235

Inv estidor Estrangeiro 158.751 204.767 -46.016 3.209 5.442

Variação líquida

Resultados BRASIL 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Comgás (3T17)         

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

Receita Líquida 1.535 8,9% 1.470 4,4% 

EBITDA 477 6,4% 386 23,7% 

Margem EBITDA 31,1% -1,5 p.p. 26,2% 4,8 p.p. 

Lucro Líquido 215 52,6% 152 - 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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Comgás: Forte crescimento no 3T17, e de olho nos dividendos 
 
Guidance: 
 
A empresa reportou ainda suas projeções para 2017. Sem grandes mudanças. A Comgás deve atingir seu Guidance, principalmente, 
com relação ao Total de Clientes e Ebitda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto: Positivo. O resultado da Comgas veio forte, superando a expectativa do mercado. Destaque positivo para o maior volume vendido 
da Cia, e aumento das tarifas, que contribuíram para a forte geração de caixa operacional no período. Chamamos atenção também para 
os dividendos a serem distribuídos, que representam um yield de cerca 10%.  
 
Seguimos otimistas com a Comgas, que segue apresentando resultados sólidos e recorrentes, colaborando na significativa melhora da 
estrutura de capital do grupo (Cosan) e impulsionando a distribuição de lucros aos acionistas. A empresa conta com fundamentos sólidos 
e, historicamente, tem apresentado resultados resilientes mesmo em cenários adversos. 

Resultados 

3 

Comgás (Guidance) 2016 Projeção 2017 

R$ Milhões Realizado (R) Min Max 

Total de Clientes (mil) 1.685 1.785 1.805 

Volume ex-termo (mm m³) 4.119 4250,0% 4.350 

Ebitda Normalizado (R$ mm) 1.465 1.670 1.730 

CAPEX (R$ mm) 464 450 500 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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Gerdau: Recuperação dos volumes no 3T17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A companhia divulgou, hoje pela manhã, o resultado do terceiro trimestre de 2017 (3T17). Em linhas gerais, a empresa apresentou 
resultados sólidos, no entanto, EBITDA e margens operacionais em linha expectativa do mercado. A Gerdau começa a mostrar sinais 
mais animadores, com crescimento no volume de vendas, além do eficiente controle de despesas. O Grupo segue focado na geração 
de caixa livre (o suficiente para honrar seus compromissos de Capex), gestão do capital de giro e desalavancagem financeira.  
 
A Gerdau mostrou recuperação dos volumes de vendas no 3T17, onde reportou um aumento em relação ao 3T16 de 4,3%. O 
crescimento é fruto dos maiores volumes nas divisões América do Norte e Aços Especiais, compensando a redução de volumes da 
divisão América do Sul. Esse maior volume de vendas foi o principal direcionador para o crescimento da receita líquida, que atingiu R$ 
9.476 milhões (+8,9% A/A).  
 
No entanto, os custo das vendas consolidados também apresentaram aumento em relação ao 3T16, devido, principalmente, a esses 
maiores volumes vendidos e maiores custos de matérias primas no Brasil e America do Norte. Assim, a evolução dos custos foi 
ligeiramente acima do crescimento da receita, e pressionou, em parte, a margem bruta da Companhia. A margem bruta do 3T17 foi de 
10,3% (-7,0% A/A), em função dessa menor performances nas ONs Brasil e América do Norte. Para as despesas com vendas, gerais e 
administrativas, a empresa reportou uma queda no 3T17 de 17,8%A/A, reflexo dos esforços de racionalização em todas as operações 
de negócio.  
 
Assim, com menor lucro bruto, parcialmente compensado pelo controle de despesas, o Ebitda do 3T17 atingiu R$ 1.166 milhões (-2,8% 
A/A), vindo ligeiramente acima do esperado pelo mercado. A margem Ebitda do 3T17 chegou a 12,3% (-1,5 p.p. A/A). 
 
No 3T17, o resultado financeiro também teve um impacto significativo em função da variação cambial líquida sobre os passivos 
contratados em dólar norte-americano, além das menores despesas financeiras. Na última linha, o lucro líquido atingiu R$ 145 milhões 
(+52,6% A/A), impulsionado, principalmente, pelas menores despesas financeiras. Com relação ao endividamento da Gerdau, a dívida 
líquida apresentou uma queda no 3T17. O índice de alavancagem da companhia, medido pela Dívida Líquida/Ebitda, ficou em 3,4x (vs 
3,6x no 2T17). 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Embora o resultado viesse ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado, observamos alguns sinais 
animadores. Como destaque fica a melhora consistente no controle de despesas, novamente reafirmando a eficiência da empresa, e 
maiores volumes de vendas, principalmente na America do Norte e Aços Especiais.  
 
Para os próximos períodos vemos um cenário mais positivo para Gerdau. Gostamos de sua alavancagem operacional, com operações nos 
Estados Unidos e Brasil, onde a diversificação geográfica ajuda a mitigar riscos, principalmente dado a atividade econômica local ainda 
fraca. A perspectiva de retomada das operações dos Estados Unidos deve continuar a beneficiar a empresa. Para o Brasil, esperamos 
ainda uma recuperação mais gradual, com continuidade do ciclo de corte de juros aqui no Brasil, e a retomada gradual de investimentos 
no setor industrial, imobiliário e de infraestrutura. No entanto, no mercado local, destacamos o cenário mais positivo para as siderúrgicas. 
O ambiente está favorável para o aumento de preço no Brasil, enquanto a importação parece ter se normalizado.  
 

Resultados 

Gerdau (3T17)         

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

Receita Líquida 9.476 8,9% 9.744 -2,8% 

EBITDA 1.166 -2,8% 1.159 0,6% 

Margem EBITDA 12,3% -1,5 p.p. 11,9% 0,4 p.p. 

Lucro Líquido 145 52,6% 259 - 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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Rumo: Bons números do 3T17, com forte volume transportado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontem, após o fechamento do mercado, a Rumo divulgou seu resultado referente ao terceiro trimestre de 2017 (3T17). A empresa 
reportou um forte crescimento da geração de caixa operacional, refletindo os maiores volumes transportados e a consequente diluição 
de custos. 
 
O volume total transportado no trimestre atingiu 14,0 bilhões de TKU, alta de 18% na comparação com o mesmo período do ano 
passado. O aumento da capacidade, devido aos investimentos realizados, resultou em um crescimento no volume transportado, com 
maior representatividade de cargas mais rentáveis, originadas do Mato Grosso. Destaque negativo foi o Porto de Santos (SP), onde 
foram elevadas 4,0 milhões de toneladas nos terminais da Rumo, queda de 5% em relação ao 3T16, em função do cenário menos 
favorável para o açúcar no período.  
 
A receita líquida foi de 1.648,9 milhões (+14,7% A/A), puxado principalmente pelo forte volume total transportado. Assim, o EBITDA 
atingiu R$ 800,9 milhões (24,6% A/A) resultado principalmente: (i) crescimento no volume transportado; (ii) ganhos de eficiência em 
custos; e (iii) resultado dos investimentos realizados, proporcionando então um ganho na margem EBITDA para 49% (+3,9 p.p. A/A). 
 
Na última linha, a empresa reportou um lucro líquido de R$ 77,7 milhões, reflexo do forte desempenho operacional (com crescimento 
do EBITDA), somado a redução no custo da dívida, devido à queda de juros. O resultado compensou, parcialmente, o impacto do 
aumento da depreciação. Destaque positivo também para o processo de desalavancagem financeira, em curso, da companhia que 
encerrou o trimestre em 2,9x dívida líquida abrangente / EBITDA (vs 4,3x no 2T17). O Capex totalizou R$ 473,8 milhões no 3T17. Os 
principais investimentos foram relacionados a melhorias em via permanente, pátios e terminais, além da aquisição de material 
rodante. 
 
A Rumo ainda reafirmou seu Guidance divulgado para o ano de 2017, com perspectivas positivas para o 4T17. A forte safra de milho 
deve resultar em exportações da commodity pelos principais portos até o final do ano. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Embora o resultado viesse em linha com o esperado pelo mercado, a companhia reportou avanços 
importantes no 3º tri. Destaque para a parte operacional, que apresentou uma forte geração de caixa operacional, com crescimento do 
volume transportado e ganhos de eficiência em sua operação. A manutenção de seu plano de investimento segue refletindo na melhoria 
dos indicadores operacionais da Rumo. 
 
Continuamos otimistas com a companhia. Sustentamos nossa recomendação, em função: (i) expectativa de resultados mais fortes no 
4T17; (ii) renovação da malha paulista até o fim do 1T18; e (iii) recente aumento de capital, visando fortalecer a estrutura de capital da 
empresa, dando suporte ao plano de investimentos, além da melhora do acesso da companhia ao mercado de dívidas (reduzindo sua 
dependência do BNDES). 

Resultados 

Rumo (3T17)         

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

Receita Líquida 1.649 14,7% 1.627 1,3% 

EBITDA 801 24,6% 816 -1,8% 

Margem EBITDA 48,6% 3,9 p.p. 50,1% -1,6 p.p. 

Lucro Líquido 78 - 64 21,4% 

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

Empresa Data Pré ou Pós 

  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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