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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
Natura: Recuperação no 3T17  

Impacto: Marginalmente Positivo.  
 

 

Sabesp: Fortes números do 3T17, acima das expectativas 
Impacto: Positivo.  

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 70.827 -2,27% -4,69% 17,60% 14/11/2017

S&P 500 (EUA) 2.565 -0,55% -0,41% 14,55% 15/11/2017

IPC (México) 47.691 -0,38% -1,92% 4,49% 15/11/2017

STOXX 600 (Europa) 384 0,71% -2,72% 6,38% 09:20:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.374 0,04% -1,59% 3,24% 09:20:52

DAX (Alemanha) 13.043 0,55% -1,41% 13,60% 09:20:52

CAC 40 (França) 5.333 0,65% -3,09% 9,69% 09:20:45

NIKKEI 225 (Japão) 22.351 1,47% 1,54% 16,93% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.399 -0,10% 0,17% 9,52% 05:29:18

ASX 200 (Austrália) 5.944 0,16% 0,58% 4,90% 04:22:34

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 61,6 -0,44% 5,21% -21,93% 08:40:00

Cobre (USd/lb.) 305,9 0,13% -1,37% 21,13% 09:25:43

Ouro (USD/t oz.) 1.278,1 0,05% 0,60% 9,64% 09:25:50

Prata (USD/t oz.) 17,1 0,44% 2,14% 5,14% 09:25:52

Platina (USD/t oz.) 933,4 0,03% 1,50% 1,92% 09:25:38

Paládio (USD/t oz.) 987,1 0,20% 0,81% 43,79% 09:19:46

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 61,6 -0,37% 1,15% 5,06% 09:25:52

Petróleo WTI (USD/bbl.) 55,2 -0,25% 1,49% -3,28% 09:25:45

Gasolina (USd/gal.) 173,4 -0,48% 0,06% 7,19% 09:25:33

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,1 0,23% 6,60% -16,64% 09:25:20

Etanol (USD/gal.) 1,4 21% -195% -119% 15/11/2017

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 351,3 0,00% -2,29% -9,70% 09:25:34

Soja (USd/bu.) 976,0 -0,08% -0,89% -1,71% 09:25:39

Café Robusta (USD/MT) 1.845,0 -0,11% -1,76% -14,15% 09:25:15

Café Arábica (USD/bag) 161,9 -0,25% #VALOR! #VALOR!#N/A Field Not Applicable

Açúcar (CNY /MT) 6.450,0 -0,49% 1,27% -6,71% 16/11/2017

Boi Gordo (USd/lb.) 125,8 0,48% -2,93% 25,25% 15/11/2017

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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Natura: Recuperação no 3T17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A Natura divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2017 
(3T17). Em linhas gerais, o resultado tirando os efeitos não 
recorrentes, veio mais forte que os últimos reportados, 
superando a expectativa do mercado.  
 
No 3T17, a receita líquida atingiu R$ 2.365,4 milhões 
(+24,3% A/A). Por segmento:  
 
i. Natura reportou uma receita de R$ 1.959,8 milhões 

(+10,6% A/A), impulsionada pelo (1) forte 
desempenho das vendas no Brasil (+10,4% A/A), e (2) 
crescimento nas vendas da Latam (de +11,5% A/A);  
 

ii. Aesop reportou uma receita de R$ 160,1 milhões 
(+21,9% A/A); e The Body Shop atingiu uma receita de 
R$ 245,5 milhões, primeiro mês de consolidação da 
empresa no resultado da Natura. 

 
O EBITDA consolidado do 3T17 foi de R$ 450,4 milhões 
(+40,8% A/A). Por segmento:  
 
i. Natura reportou um Ebitda de R$ 452,5 milhões 

(+53% A/A), devido ao crescimento da receita e 
recuperação da margem bruta;  
 

ii. TBS reportou um Ebitda de R$ 11,6 milhões; 
compensando a queda do Ebitda da Aesop, que 
atingiu R$ 15,4 milhões (-36,3% A/A) - impactado pelo 
ajuste one-off nos estoques do 3T16.  

 
Na última linha, o Lucro Líquido foi de R$ 61,0 milhões 
(+16,6%) no 3T17. Sem os efeitos não recorrentes no 
período, como despesas com a aquisição e ajustes em 
provisões específicas, o lucro líquido teria sido de R$ 166,7 
milhões. O resultado é fruto do forte desempenho da 
geração de caixa operacional da companhia, influenciada 
pelo crescimento dos volumes de venda, e despesas 
financeiras menores quando comparadas ao 3T16 (menor 
endividamento líquido e menor taxa do CDI).  
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 70.827 -2,27% -4,69% 17,60% 14/11/2017

IBrX (Ibrx 100) 29.306 -2,09% -4,76% 18,23% 14/11/2017

IMOB (Imobiliário) 697 -0,99% -4,28% 20,82% 14/11/2017

INDX (Industrial) 14.147 -1,35% -4,57% 12,64% 14/11/2017

IFNC (Financeiro) 7.627 -1,74% -4,65% 19,78% 14/11/2017

ICON (Consumo) 3.481 -0,61% -4,60% 23,22% 14/11/2017

IMAT (Materias básicos) 2.242 -3,37% -5,42% 24,20% 14/11/2017

IEE (Energia Elétrica) 38.837 -1,03% -2,93% 7,56% 14/11/2017

UTIL (Utilidade Pública) 3.912 -1,19% -2,95% 3,70% 14/11/2017

IFIX (FI Imobiliário) 2.209 -0,02% -0,79% 18,45% 14/11/2017

IGC (Gov . Corp.) 10.941 -1,40% -4,55% 21,00% 14/11/2017

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.347 -1,02% -4,59% 19,81% 14/11/2017

ITAG (Tag Along) 15.562 -1,46% -4,81% 20,52% 14/11/2017

IDIV (Div idendos) 3.914 -1,89% -5,85% 20,42% 14/11/2017

RESULTADOS - 3T17 BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,299 0,49% -0,84% -1,33% 09:35:51

Selic 7,50% 25/10/2017

P/L Ibov espa (atual) 17,8x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,1x -

DI Jan 21 9,50% -6 p.p. 51 p.p. -184 p.p. 09:20:28

DI Jan 23 10,34% -5 p.p. 63 p.p. -127 p.p. 09:19:10

CDS 5 anos (em p.b.) 183 0 p.p. 2 p.p. -98 p.p. 09:35:06

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 19.690 3.465 16.225 1.065 -1.795

Inv estidor Estrangeiro 155.928 201.311 -45.383 -3.687 22.325

Fundos 241.963 207.898 34.065 2.157 -20.642

Pessoa Física 2.230 1.760 470 35 -545

Variação líquida

Natura (3T17)         

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

Receita Líquida 2.365 24,3% 2.019 17,2% 

EBITDA Ajustado 450 40,8% 337 33,8% 

Margem EBITDA 19,0% 2,2 p.p. 16,7% 2,4 p.p. 

Lucro Líquido 61 -16,6% 95 -35,8% 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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Natura: Recuperação no 3T17 
 
Já o endividamento líquido fechou em 3,5x EBITDA (vs 1,47x no 3T16), abaixo da projeção divulgada pela cia de 3,6x para o fechamento 
do ano, após a aquisição da TBS.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Estamos observando um momento mais favorável para a Natura. A Natura retomou o crescimento e sua 
liderança nas categorias estratégicas no Brasil e manteve o ritmo de expansão na América Latina. A Aesop reportou mais um trimestre de 
fortes vendas e a The Body Shop também contribuiu para o desempenho mais forte da Natura. Outro ponto positivo foi a geração de caixa 
livre de R$ 79,1 milhões no 3T17, em função da gestão do capital de giro, com significativa redução do ciclo de conversão de caixa, 
principalmente pela menor cobertura dos estoques no Brasil e na América Latina e eficiente controle nos prazos de pagamento e 
recebimento. Esperamos uma reação mais positiva do resultado, mas vale acompanhar a teleconferência que poderá dar mais detalhes 
do ritmo da recuperação da companhia e de seu posicionamento estratégico. 

RESULTADOS - 3T17 
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Sabesp: Fortes números do 3T17, superando a expectativa do mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na terça-feira, após o fechamento do mercado, a Sabesp divulgou o resultado do exercício referente ao terceiro trimestre de 2017 
(3T17). Os dados operacionais vieram acima do esperado pelo mercado, com destaque para o aumento nos volumes vendidos e forte 
geração de caixa operacional.  
 
No 3T17, a Sabesp reportou uma receita operacional líquida de R$ 3.536,5 milhões (- 5,6% A/A). O decréscimo na primeira linha foi 
impactada pela menor receita de construção, em função do menor investimento efetuado nos municípios operados. Considerando 
apenas as receitas de serviços de saneamento houve um crescimento de 5,1% com relação ao ano anterior. O resultado positivo é fruto 
do (i) aumento de 4,8% A/A do volume faturado total (sendo 5,0% em água e 4,6% em esgoto); e (ii) menor reconhecimento de perdas 
estimadas no atacado.   
 
Em relação aos custos e despesas, que totalizaram R$ 2.405,9 milhões, houve uma queda de -10,5% A/A. O aumento com salários e 
encargos foi compensado pela queda com gastos com serviços e energia elétrica. Desta forma, com maior volume vendido e eficiente 
controle de custos e despesas, o Ebitda ajustado atingiu R$ 1.456 milhões (+8,9% A/A), acima do esperado pelo mercado. A margem 
Ebitda ajustada do 3T17 foi de 41,2%, ante 35,7% no 3T16. A Sabesp segue aumentando sua eficiência e elevando suas margens.  
 
O resultado financeiro foi de R$ 222,9 milhões (-226,1% A/A), em função: (i) menores despesas com juros e encargos sobre 
empréstimos, em linha com a queda dos juros; e (ii) menores provisionamento de juros sobre acordos judiciais no 3T17. O efeito nas 
variações monetárias/cambiais no 3T17 também foi inferior aos valores do 3T16 (-414,2% A/A). 
 
Com isso, a Sabesp encerrou o 1T17 com um lucro líquido de R$ 900,5 milhões (+ 56,9% A/A), acima da expectativa do mercado (+38,5% 
R/E). Com relação ao endividamento da empresa, a companhia apresentou uma dívida de R$ R$ 11,887,7 bilhões (+2% T/T), ainda em 
níveis confortáveis. O índice de alavancagem financeira da empresa permaneceu estável frente ao 2T17, em 2,3x. 
 
Impacto: Positivo. A companhia apresentou resultados sólidos, com crescimento da receita operacional, excluindo efeitos de construção, e 
um eficiente controle de custos e despesas, reportando uma forte geração operacional de caixa. A Sabesp segue capturando os ganhos da 
maior eficiência operacional, com aumento de margens e redução dos custos. Continuamos otimistas com relação à Sabesp, mesmo com 
os níveis dos reservatórios em patamares menos confortáveis.  
 
Olhando para frente, também esperamos altos níveis de distribuição de dividendos pela Sabesp devido à alguns gatilhos, como: (i) 
melhorias decorrentes do arrefecimento da crise hídrica e esperada recuperação da atividade econômica; (ii) revisão tarifária recém 
aprovada e melhor estruturada; e (iii) oportunidades de expansão do atendimento de esgoto. 
 

RESULTADOS - 3T17 

Sabesp (3T17)         

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

Receita Líquida 3.537 -5,6% 3.371 4,9% 

EBITDA Ajustado 1.456 8,9% 1.262 15,4% 

Margem EBITDA 41,2% 5,5 p.p. 37,4% 3,7 p.p. 

Lucro Líquido 901 56,9% 650 38,5% 
Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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CONTATOS 
Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos. 

RENDA FIXA 

RENDA VARIÁVEL 

FUNDOS 

FUNDOS 

““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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