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DESTAQUES 

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVES PA (Brasil) 75.562 -1,28% 1,71% 25,46% 23/10/2017

S &P 500 (EUA) 2.567 -0,40% 1,90% 14,67% 23/10/2017

IPC  (México) 49.548 -0,88% -1,58% 8,56% 23/10/2017

S TOXX 600 (Europa) 391 -0,06% 0,66% 8,11% 08:49:45

FTS E 100 (R eino Unido) 7.524 0,06% 2,06% 5,34% 08:49:49

DAX (Alemanha) 13.003 0,16% 1,36% 13,26% 08:49:53

C AC  40 (França) 5.387 0,28% 1,07% 10,79% 08:49:45

NIKKEI 225 (Japão) 21.697 0,50% 6,58% 13,51% 04:15:02

S HANGAI (C hina) 3.388 0,22% 1,17% 9,17% 05:29:19

AS X 200 (Austrália) 5.898 0,06% 3,80% 4,09% 04:13:21

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (US D/ton.) 62,4 0,68% 0,60% -20,86% 08:39:00

C obre (US d/lb.) 318,4 1,10% 7,75% 26,10% 08:54:41

Ouro (US D/t oz.) 1.283,3 -0,09% -0,12% 10,09% 08:54:47

Prata (US D/t oz.) 17,1 -0,03% 2,63% 5,54% 08:53:03

Platina (US D/t oz.) 927,4 0,02% 1,30% 1,27% 08:54:08

Paládio (US D/t oz.) 959,9 1,04% 2,46% 39,82% 08:51:30

E nergia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (US D/bbl.) 57,8 0,75% 1,78% -1,58% 08:54:46

Petróleo WTI (US D/bbl.) 52,3 0,75% 0,65% -8,36% 08:54:53

Gasolina (US d/gal.) 167,4 0,55% 5,21% 2,29% 08:54:20

Gás Natural (US D/MMBtu) 3,0 -0,43% -0,96% -17,37% 08:54:49

Etanol (US D/gal.) 1,4 -85% -411% -175% 03:46:39

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (US d/bu.) 351,3 -0,28% -1,13% -7,57% 08:51:05

S oja (US d/bu.) 991,0 -0,23% 1,28% -0,20% 08:54:38

C afé R obusta (US D/MT) 1.964,0 -0,20% 1,03% -8,61% 08:49:54

C afé Arábica (US D/bag) 155,0 0,32% -1,12% -10,95% 17:59:39

Açúcar (C NY/MT) 6.235,0 0,43% 2,05% -9,82% 24/10/2017

Boi Gordo (US d/lb.) 116,8 0,13% 1,30% 16,05% 23/10/2017
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Helbor: A companhia reportou sua prévia 

operacional do 3T17 

 
A incorporadora residencial e comercial, com atuação em 
10 estados e no Distrito Federal, reportou seus resultados 
operacionais para o terceiro trimestre de 2017 (3T17). Vale 
lembrar, que a Helbor é uma incorporadora, e não 
construtora, sendo assim atua por meio de parcerias com 
construtoras nos empreendimentos.  
 
Neste trimestre, a companhia não realizou lançamentos. 
Ao longo dos 9 meses deste ano foram 3 lançamentos (dois 
em SP e um Curitiba) com VGV de R$387,9 milhões 
(+620,3% A/A), R$199,5 milhões (+429,2% A/A) na parte 
Helbor.  
 
As vendas contratadas totais atingiram R$212,3 milhões 
(+45,7% A/A) no 3T17. Deste total a parte da Helbor 
correspondeu a R$164,0 milhões (+44,7% A/A).  Nos 
primeiros 9 meses do ano as vendas contratadas 
totalizaram R$806,6 milhões (+29,2% A/A), com a parte 
Helbor R$582,8 (+21,3% A/A).   
 
Do total de vendas parte Helbor, 67% do total 
correspondem à venda de estoques prontos e 33% 
referentes a lançamentos. 
 
Os distratos representaram R$150,3 milhões (+6,52% A/A) 
no período, sendo R$114,5 milhões (+3,53% A/A) referentes 
à Helbor. Por fim, as Vendas sobre Oferta (VSO), atingiram 
8,6%, parte Helbor, enquanto que nos últimos 12 meses 
chegaram a 28,6%.  
 
Em relação às entregas, a Helbor entregou 4 
empreendimentos no 3T17, totalizando 918 unidades, e 
um VGV de R$543,6 milhões.  
 
Impacto: Marginalmente negativo. A companhia reportou 
melhores números de vendas e entregas na prévia 
operacional do 3T17, com expressivo crescimento em 
relação aos últimos trimestres.  Entretanto, o distrato segue 
em altos níveis, e deverá pressionar negativamente o 
resultado da companhia no 3T17.  
 
No período a companhia priorizou a venda de unidades em 
estoque, e não realizou nenhum novo lançamento. 
Atualmente, a empresa está sendo negociada a 0,62x P/VPA, 
abaixo dos 1,45x de EZTEC, 0,93x da Cyrela e em linha com a 
Even.  

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibovespa) 75.562 -1,28% 1,71% 25,46% 23/10/2017

IBrX (Ibrx 100) 31.263 -1,27% 1,48% 26,12% 23/10/2017

IMOB (Imobiliário) 761 -1,52% -1,30% 31,93% 23/10/2017

INDX (Industrial) 15.050 -1,01% 2,18% 19,83% 23/10/2017

IFNC  (Financeiro) 8.220 -1,63% 1,21% 29,09% 23/10/2017

IC ON (C onsumo) 3.717 -1,64% -0,73% 31,58% 23/10/2017

IMAT (Materias  básicos) 2.410 -0,66% 8,52% 33,52% 23/10/2017

IEE (Energia E létrica) 40.941 -1,65% -0,88% 13,39% 23/10/2017

UTIL (Utilidade Pública) 4.086 -1,11% -0,79% 8,33% 23/10/2017

IFIX (FI Imobiliário) 2.199 0,18% -0,97% 17,96% 23/10/2017

IGC  (Gov. C orp.) 11.672 -1,44% 0,86% 29,08% 23/10/2017

IGC -NM (Novo Mercado) 2.496 -1,62% 0,43% 27,47% 23/10/2017

ITAG (Tag Along) 16.661 -1,46% 0,68% 29,02% 23/10/2017

IDIV (Dividendos) 4.235 -1,91% 2,17% 30,29% 23/10/2017

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US $) 3,230 0,18% -2,07% 0,80% 09:04:51

S elic 8,25% 06/09/2017

DI Jan 21 8,94% 0,90% 1,82% -21,16% 17:44:42

DI Jan 23 9,62% 0,94% 1,58% -17,14% 17:43:19

C DS  5 anos (em p.b.) 171 0,12% -12,56% -38,97% 09:03:06

Mercado Futuro Ibovespa

Participante C omprado Vendido Líquido 1 Dia 5 Dias 1 mês

Bancos 22.735 6.045 16.690 -285 475 105

Investidor Estrangeiro 144.373 214.731 -70.358 10.019 -7.078 -47.758

Fundos 254.948 194.338 60.610 -8.199 8.308 67.838

Pessoa Fís ica 1.500 2.455 -955 -1.640 -1.790 -375

Variação líquida

EMPRESAS  BRASIL 
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Ser: Prévia operacional do 3T17 
 
A base de alunos da Ser cresceu 3% (A/A) com o forte captação do segmento de Ensino a Distancia (EAD) e das novas unidades.  
 
O crescimento de 77% na captação de graduação EAD deve-se principalmente à introdução das novas regras do segmento a partir de 
julho de 2017, possibilitando aumentar o número de novos polos em operação.  
 
Já o segmento de graduação presencial registrou elevação de 15% (17,4 mil alunos) no 3T17. Esse aumento ocorreu principalmente em 
virtude do credenciamento de novos cursos, novas unidades e na estratégia comercial da Companhia focada em sua proposta única de 
valor para o aluno. Das 17 novas unidades credenciadas até agosto de 2017, 10 unidades iniciaram turmas de ensino presencial com 
sucesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto: Marginalmente positivo. A robusta prévia apresentada pela Ser reflete a estratégia de expansão adotada pela empresa de 
educação. O segmento de EAD foi o destaque positivo, mas o sólido crescimento no Ensino Presencial também foi bem vindo. Vemos que o 
resultado do 3T17 da Ser deve ser forte, mas com muitas unidades ainda em estágio de maturação, o que pode influenciar negativamente 
nas margens operacionais. 
 

EMPRESAS 
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Fibria: Sólido resultado para o 3T17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoje, antes da abertura do mercado, a Fibria divulgou seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2017 (3T17) com forte 
crescimento operacional, redução de sua alavancagem financeira.  
 
No 3T17, a produção de celulose foi de 1.449 mil toneladas, (9% T/T e +11% A/A) em função principalmente da entrada em operação da 
nova linha Horizonte 2, que apresentou produção de 124 mil toneladas (+53% acima do esperado). Já o volume de vendas totalizou 
1.475 mil toneladas no trimestre, - 4% T/T e + 2% A/A. Assim, a Receita líquida totalizou R$ 2.844 milhões no 3T17 (+2%T/T e 24% A/A), 
vindo ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado (-4% R/E). O resultado foi impactado pelo aumento de 8% no preço médio 
líquido em dólar, compensada parcialmente pelo menor volume de venda.  
 
O custo caixa de produção de celulose no 3T17 foi de R$ 610/tonelada (-8% A/A), sendo destaque positivo. O resultado ocorreu, 
principalmente, em função: (i) do menor custo com madeira - redução da participação da madeira de terceiros para 28% (vs 34% em 
2T17); bem como à entrada em operação da nova linha Horizonte 2; (ii) melhor resultado com utilidades (venda de energia). 
 
Pelo lado operacional, a empresa reportou EBITDA ajustado de R$1.256 milhões (+17% T/T), ligeiramente abaixo do consenso (de R$ 
1.277 milhões). A Margem EBITDA atingiu 44% (+4 p.p A/A). A melhora no EBITDA foi impulsionada pelo maior preço médio líquido em 
dólar e redução do CPV base caixa.  
 
Em relação ao resultado líquido, a companhia registrou lucro líquido de R$743 milhões no 3T17 (vs prejuízo líquido de R$ 259 milhões 
no 2T17 e lucro de R$ 32 milhões no 3T16). Em grande parte, o número positivo da última linha foi decorrente do resultado financeiro 
positivo, em meio a apreciação do real em relação ao dólar sobre a posição da dívida e resultado de Hedge, e maior resultado 
operacional. A dívida líquida atingiu R$ 12,2 bilhões (-3% A/A) e sua alavancagem financeira (dívida líquida/EBITDA) ficou em 3,24x, 
contra 3,85x T/T. Em dólar, a alavancagem ficou em 3,28x contra 3,75x T/T.  
 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Embora o resultado viesse ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado, a Fibria reportou um forte 
resultado operacional no 2T17, dentre os destaques: (i) crescimento de produção em função da operação Horizonte 2; (ii) redução do custo 
caixa de produção no trimestre; e (iii) redução de sua alavancagem financeira para níveis mais confortáveis. De forma geral, a nova fábrica 
já está contribuindo para os resultados da Fibria, com a redução do custo caixa de produção e crescimento no volume produzido, 
ampliando sua competitividade estrutural na indústria.  
 
Além disso, por enquanto, os preços da celulose continuam a se recuperar e os reajustes recentes anunciados estão sendo repassados aos 
clientes com a forte demanda na Ásia. Na Europa, os preços subiram 41,3% no ano, enquanto na China a valorização foi de 35%. 
Continuamos otimistas com a evolução operacional da Fibria para 2017, e seguimos com  perspectivas positivas no negócio de celulose.  
 
Com relação a Fibria, sustentamos nossa recomendação, em meio a: (i) ciclo mais positivo para os preços da celulose no curto/médio 
prazo; (ii) continuidade do clico mais favorável da operação da planta Horizonte II, propiciando um aumento significativo no fluxo de caixa 
da companhia, e consequentemente, redução de sua alavancagem financeira nos próximos períodos. 

RESULTADOS 3T17 

Fibria (3T17)         

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

Receita Líquida 2.844 0,24 2.963 -4,0% 

EBITDA Ajustado 1.256 17,0% 1.277 -1,6% 

Margem EBITDA 44,2% 4 p.p. 43,1% 1,1 p.p. 

Lucro Líquido 743 - 770 -3,5% 
Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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CALENDÁRIO 3T17 

Empresa Data Pré ou Pós Teleconferência 

Fibria 24/10/2017 Pré 24/10/2017 às 12h00 

Lojas Renner 24/10/2017 Pós 25/10/2017 às 13h00 

Indústrias Romi 24/10/2017 Pós 25/10/2017 às 17h00 

Telefônica (Vivo) 25/10/2017 Pré 25/10/2017 às 11h00 

Marisa Lojas 25/10/2017 - 26/10/2017 

Banco Santander 25/10/2017 Pós 26/10/2017 

OdontoPrev 25/10/2017 Pós 26/10/2017 às 10h00 

Via Varejo 25/10/2017 Pós 26/10/2017 às 11h00 

WEG 25/10/2017 Pré 26/10/2017 às 11h00 

Banco Bradesco 26/10/2017 - - 

EcoRodovias 26/10/2017 - - 

Vale 26/10/2017 Pré 26/10/2017 às 11h00 

Ambev 26/10/2017 Pré 26/10/2017 às 13h00 

Cia Hering 26/10/2017 - 27/10/2017 

Estácio Part. 26/10/2017 Pós 27/10/2017 às 09h30 

Suzano Papel e Celulose 26/10/2017 Pós 27/10/2017 às 10h00 

Paranapanema 26/10/2017 Pós 27/10/2017 às 10h00 

Grupo Technos 26/10/2017 Pós 27/10/2017 às 10h00 

RD 26/10/2017 Pós 27/10/2017 às 10h00 

Grendene 26/10/2017 Pós 27/10/2017 às 10h30 

GPA 26/10/2017 Pós 27/10/2017 às 10h30 

Grupo Fleury 26/10/2017 Pós 27/10/2017 as 11h00 

ENGIE Brasil 26/10/2017 Pós 27/10/2017 às 11h00 

CCR 26/10/2017 Pós 27/10/2017 às 11h00 

Klabin 26/10/2017 Pré 27/10/2017 às 11h30 

Duratex 27/10/2017 - - 

Usiminas 27/10/2017 Pré 27/10/2017 às 12h00 

Hypermarcas 27/10/2017 - - 

Itaú Unibanco 30/10/2017 - - 
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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,  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 Investimentos S.A. Corretora de Valores. 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.  Investir em ações envolve riscos. 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 Investimentos S.A. Corretora de Valores 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 Investimentos 
S.A. Corretora de Valores. “ 
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