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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
Cosan: Sólido resultado no 3T17, superando a expectativa 
do mercado 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 

 

Petrobras: Macquarie pode pagar US$ 5 bilhões pela malha 
de gasodutos da Petrobras  
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 
 
 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 72.166 -1,05% -2,88% 19,82% 10/11/2017

S&P 500 (EUA) 2.582 -0,09% 0,27% 15,34% 10/11/2017

IPC (México) 48.028 -1,41% -1,23% 5,23% 10/11/2017

STOXX 600 (Europa) 387 -0,47% -2,11% 7,04% 09:16:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.440 0,09% -0,71% 4,16% 09:16:12

DAX (Alemanha) 13.070 -0,44% -1,21% 13,84% 09:16:13

CAC 40 (França) 5.354 -0,50% -2,71% 10,11% 09:16:00

NIKKEI 225 (Japão) 22.381 -1,32% 1,68% 17,09% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.448 0,44% 1,61% 11,09% 05:29:19

ASX 200 (Austrália) 6.022 -0,13% 1,91% 6,28% 04:19:23

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 62,2 -0,65% 6,27% -21,15% 08:44:00

Cobre (USd/lb.) 308,3 0,21% -0,60% 22,08% 09:20:29

Ouro (USD/t oz.) 1.279,2 0,39% 0,68% 9,74% 09:21:12

Prata (USD/t oz.) 16,9 0,05% 1,12% 4,09% 09:20:40

Platina (USD/t oz.) 933,5 0,15% 1,51% 1,93% 09:20:16

Paládio (USD/t oz.) 990,6 -0,25% 1,17% 44,30% 09:20:30

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 63,4 -0,13% 4,10% 8,13% 09:21:10

Petróleo WTI (USD/bbl.) 56,8 0,05% 4,39% -0,51% 09:21:12

Gasolina (USd/gal.) 181,7 0,26% 4,89% 12,36% 09:20:57

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,2 -1,65% 9,12% -14,66% 09:21:00

Etanol (USD/gal.) 1,5 111% 139% 218% 10/11/2017

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 342,8 -0,22% -0,87% -9,80% 09:20:40

Soja (USd/bu.) 985,8 -0,13% 0,10% -0,73% 09:20:55

Café Robusta (USD/MT) 1.809,0 -0,39% -3,67% -15,82% 09:11:57

Café Arábica (USD/bag) 162,5 1,06% 1,88% -6,77% 10/11/2017

Açúcar (CNY /MT) 6.494,0 0,42% 1,96% -6,07% 13/11/2017

Boi Gordo (USd/lb.) 126,8 -1,38% -2,16% 26,25% 10/11/2017

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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Petrobras: Macquarie pode pagar US$ 5 bilhões pela 

malha de gasodutos da Petrobras  

 
De acordo com nota do jornalista Lauro Jardim do O Globo, a 
Macquarie pode pagar US$ 5 bilhões pela malha de gasodutos da 
Petrobras que liga Macaé (RJ) ao Nordeste. A Itaúsa e a Brookfield 
também estão interessadas no ativo, segundo o jornal. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. Após vender 90% da unidade de 
gasodutos Nova Transportadora Sudeste (NTS), em setembro, para um 
consórcio liderado pela Brookfield, a venda desse novo ativo ajudará a 
Petrobras a atingir  a meta de desinvestimento de US$ 21 bilhões para 
o biênio 2017-2018. Reiteramos nossa recomendação positiva para a 
Petrobras, que tem melhorado sua estrutura de capital com os 
menores investimentos realizados, redução dos gastos com 
manutenção e continuidade do plano de desinvestimento. 
Sustentamos nossa recomendação: (1) vendas de ativos; (2) melhora 
operacional, com ganhos de eficiência e produtividade; e (3) 
desalavancagem financeira. 
 
 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 72.166 -1,05% -2,88% 19,82% 10/11/2017

IBrX (Ibrx 100) 29.793 -1,12% -3,17% 20,19% 10/11/2017

IMOB (Imobiliário) 708 -1,22% -2,77% 22,73% 10/11/2017

INDX (Industrial) 14.270 -1,84% -3,74% 13,62% 10/11/2017

IFNC (Financeiro) 7.734 -0,64% -3,31% 21,47% 10/11/2017

ICON (Consumo) 3.483 -1,95% -4,53% 23,31% 10/11/2017

IMAT (Materias básicos) 2.308 -1,74% -2,66% 27,83% 10/11/2017

IEE (Energia Elétrica) 39.221 -0,56% -1,97% 8,62% 10/11/2017

UTIL (Utilidade Pública) 3.925 -0,72% -2,63% 4,05% 10/11/2017

IFIX (FI Imobiliário) 2.208 -0,32% -0,82% 18,41% 10/11/2017

IGC (Gov . Corp.) 11.034 -1,57% -3,74% 22,03% 10/11/2017

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.356 -2,15% -4,21% 20,29% 10/11/2017

ITAG (Tag Along) 15.713 -1,39% -3,89% 21,69% 10/11/2017

IDIV (Div idendos) 3.989 -1,44% -4,04% 22,73% 10/11/2017

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,294 -0,32% -0,70% -1,18% 09:30:53

Selic 7,50% 25/10/2017

P/L Ibov espa (atual) 21,0x -

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

DI Jan 21 9,46% 5 p.p. 53 p.p. -188 p.p. 09:30:29

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 19.690 3.610 16.080 -295 -3.715

Inv estidor Estrangeiro 157.554 203.243 -45.689 5.773 16.857

Variação líquida

Empresas BRASIL 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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Cosan: Sólido resultado no 3T17, superando a expectativa do mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na última sexta-feira, após o fechamento do mercado, a Cosan divulgou seu resultado referente ao terceiro trimestre de 2017 (3T17). O 
resultado consolidado do grupo veio acima do esperado nas principais linhas do balanço, com destaque para a forte geração de caixa 
operacional, ainda mostrando a robustez do portfolio de negócios. O resultado foi impulsionado pela melhor performance operacional 
de todas as unidades de negócios. Por segmento, observamos:  
 
• Raizen Combustíveis: O negócio de distribuição de combustíveis foi marcado pela expansão dos volumes, reflexo da estratégia de 

crescimento com a rede de postos revendedores. O volume de vendas no período atingiu 6.594 m³ (+4,2% A/A). A venda de Etanol 
foi a maior queda (-7,7% A/A), seguido pela aviação (-3,3%), que foram compensados pela alta no volume da gasolina (5,4% A/A) e 
Diesel (+8,4%). A receita líquida da Raízen Combustíveis atingiu R$ 18,5 bilhões no 3T17 (+7% A/A), reflexo do maior volume vendido 
, principalmente da gasolina e diesel. No entanto, os custos e despesas também apresentaram um aumento, +6% A/A e 13% A/A, 
respectivamente, em função do maior volume de vendas, aumento dos custos unitários do produtos e maiores custos de logística, 
em linha com a estratégia de suprimentos da Raizen. Assim, o EBITDA ajustado atingiu R$ 894milhões (+21A/A) no 3T17. O 
crescimento da geração de caixa operacional é explicado pelo: (i) aumento nos volumes de venda; e (ii) ganhos de eficiência com a 
dinâmica de preços da gasolina, diesel e etanol. 

 
• Raízen Energia: A moagem final da safra 2017/18 foi de 28,3 milhões de toneladas, (+10% A/A), ajudada pelo clima mais seco no 

período. A receita líquida ajustada do 3T17 foi de R$ 4,1 bilhões (+26% A/A), consequência do maior volume vendido e melhores 
preços médios de açúcar e de energia elétrica. O custo dos produtos vendidos no 3T17 totalizaram R$ 2,9 bilhões, também um 
crescimento de 18% A/A, consequência do maior volume de vendas, mas vindo abaixo do crescimento da receita. Já o custo caixa 
unitário, em açúcar equivalente, recuou 8% A/A, impactado pela menor CONSECANA (-8% A/A) no trimestre - custos de 
arrendamento de terras e compra de cana de fornecedores. Desta forma, O EBITDA ajustado do 3T17 alcançou R$ 1,4 bilhão 
(+50%A/A), influenciado pela: (i) melhor mix de vendas com expansão dos volumes vendidos de açúcar (+44% A/A) e de etanol 
(+74% A/A) no trimestre; (ii) maior preço médio de venda de açúcar em Reais; e (iii) aumento do volume vendido de energia elétrica 
com melhores preços e menor custo unitário. 

 
• Comgás: A Comgás apresentou expansão do volume de vendas de gás natural (4,6%A/A) em todos os segmentos de atuação no 

3T17. A receita líquida cresceu 11%A/A alcançando R$ 1,5 bilhão, reflexo do aumento das tarifas, bem como do maior volume 
distribuído no período. O EBITDA normalizado atingiu R$ 477 milhões (+6% A/A) no período, refletindo o maior volume de vendas, e 
positivamente impactado pela correção das margens pela inflação (2,6% T/T). 

 
• Moove: A performance de vendas no Brasil superou mais uma vez a média do mercado e alcançou crescimento de 11%A/A no 

volume vendido, reflexo da estratégia comercial, focada no aumento da base de clientes automotivos e industriais. A receita líquida 
no 3T17 cresceu 15% A/A e totalizou R$ 534 milhões, em função do maior volume e melhor mix de vendas. Esses mesmos impactos 
impulsionaram expansão de 23%A/A do EBITDA, que alcançou R$ 44 milhões no período.  
 

O resultado financeiro líquido do 3T17 ficou negativo em R$ 11milhões (-96% A/A), impactado pela apreciação do real frente ao dólar e 
queda nas taxas de juros. Assim, o lucro líquido da Cosan no período foi de R$ 500 milhões (+53%A/A), refletindo o melhor resultado da 
Raízen Energia e menor despesa líquida do período. Com relação a sua alavancagem financeira, a empresa permaneceu praticamente 
estável frente ao último período (sendo 2,1x dívida líquida/EBITDA no 3T17, vs 2,1x no 2T17), porém ainda em níveis confortáveis. 
 

Resultados 

3 

Cosan (3T17)         

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

Receita Líquida 12.920 10,2% 12.475 3,6% 

EBITDA 1.616 27,9% 1.414 14,3% 

Margem EBITDA 12,5% - 11,3% 1,2 p.p. 

Lucro Líquido 519 - 366 - 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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Cosan: Sólido resultado no 3T17, superando a expectativa do mercado 
 
Impacto: Positivo. A Cosan reportou mais um trimestre sólido, com forte geração de caixa operacional e alavancagem financeira 
praticamente estável. Na Raízen Combustíveis, o volume vendido segue acima da média do mercado. Na Raízen Energia, o 2º tri da safra 
2017/18 continua a acelerar a moagem e a venda de produtos, conforme estratégia do management. Na Comgás, a venda de gás natural 
segue crescendo em todos os segmentos de atuação, reflexo da maior atividade industrial e adição de novos clientes. Na Moove, segue o 
foco no crescimento dos volumes vendidos no Brasil, com crescimento no número de clientes e contratos com montadoras, e nas 
operações internacionais.  
 
Olhando para frente, seguimos otimistas com a perspectiva da empresa. Gostamos do modelo de negócio da Cosan, totalmente integrado 
no setor de energia renovável, atuando desde o plantio da cana-de-açúcar até a distribuição e comercialização de açúcar, etanol e de 
combustíveis e gás no varejo. A melhor geração de caixa deve continuar colaborando na melhora da estrutura de capital do grupo, 
impulsionando a distribuição de lucros. A empresa apresenta uma taxa atrativa de dividendos (dividend yield) estimado em torno de 5% 
nos próximos 12 meses. 
. 

Resultados 

3 
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Calendário 

Empresa Data Pré ou Pós 

  13/11/2017     Anima após o fechamento do mercado 

  13/11/2017     Alpargatas   após o fechamento do mercado 

  13/11/2017     Banrisul antes da abertura do mercado 

  13/11/2017     Biotoscana após o fechamento do mercado 

  13/11/2017     Bradespar - 

  13/11/2017     CPFL Energia - 

  13/11/2017     Eletrobras - 

  13/11/2017     Even após o fechamento do mercado 

  13/11/2017     Hermes Pardini após o fechamento do mercado 

  13/11/2017     JBS após o fechamento do mercado 

  13/11/2017     Light após o fechamento do mercado 

  13/11/2017     Marfrig - 

  13/11/2017     Oi após o fechamento do mercado 

  13/11/2017     Positivo - 

  13/11/2017     Renova após o fechamento do mercado 

  13/11/2017     Rossi - 

  13/11/2017     Santos Brasil após o fechamento do mercado 

  14/11/2017     Celesc - 

  14/11/2017     Cemig - 

  14/11/2017     Direcional após o fechamento do mercado 

  14/11/2017     Energisa após o fechamento do mercado 

  14/11/2017     Natura após o fechamento do mercado 
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EQUIPE ECONÔMICA 
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ALINE SUN 

Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 

Lucas Stefanini 
lstefanini@guideinvestimentos.com.br 

Cristiano Hajjar 
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TRADING 

Thiago Teixeira 
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Rodrigo Fazzolari 
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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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