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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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Lojas Renner: Resultado do 3T17 acima do 

esperado  

 
Ontem, após o fechamento do mercado, a Lojas Renner 
divulgou o resultado do terceiroo trimestre de 2017 (3T17). 
O resultado foi caracterizado pelo forte crescimento de 
vendas nas mesmas lojas (SSS), e, mais uma vez, bom 
desempenho dos serviços financeiros.  
 
A receita líquida de mercadorias totalizou R$ 1.512,6 
milhões (+20,0% A/A), ficando marginalmente abaixo do 
estimado pelo mercado (de R$ 1.672 milhões). Já as vendas 
em mesmas lojas (SSS) foram de 13,4%, apresentando um 
forte avanço frente aos -3,9% do 3T16. O desempenho das 
vendas do trimestre a boa composição dos estoques, bem 
como o melhor fluxo de clientes nas lojas. A Camicado e a 
Youcom seguiram contribuindo positivamente, com 
aumentos de vendas de 34,9% e 48,3%, respectivamente. 
Em relação à receita líquida de produtos financeiros 
mostrou alta de 49,7% A/A atingindo R$ 97,8 milhões, 
reflexo das menores perdas em crédito e do aumento nas 
receitas geradas pelo “Meu Cartão”.  
 
As Despesas Operacionais cresceram 16,3%, menos que a 
Receita Líquida de Mercadorias, garantindo a alavancagem 
operacional no trimestre, reflexo dos maiores volumes 
vendido e do rígido controle orçamentário adotado pela 
empresa. As Despesas com Vendas representaram 28,8% 
da Receita de Mercadorias, ante 29,8% no 3T16. As 
Despesas Gerais e Administrativas, por sua vez, 
corresponderam a 10,4% da Receita de Mercadorias, contra 
10,6% A/A. As Outras Despesas Operacionais totalizaram R$ 
22,3 milhões (667,5% A/A). Este aumento é explicado pelo 
efeito de itens não comparáveis que beneficiaram o 
resultado do 3T16 e que não se repetiram na mesmo 
proporção neste ano, como a menor Recuperação de 
Créditos Fiscais e a normalização dos níveis de 
provisionamento da Participação dos Empregados no 
resultado.  
 
O EBITDA ajustado total (varejo + produtos financeiros) foi 
de R$299,2 milhões (+30,4% A/A), com margem EBITDA de 
19,8% (1,6 p.p A/A). Este resultado reflete a melhor margem 
na linha de varejo e o forte resultado dos produtos 
financeiros. 
 
Na última linha, o lucro líquido ficou em R$ 140,3 milhões 
(+65,3% A/A), ficando acima da expectativa do mercado 
(R$123 milhões), devido principalmente ao maior volume 
de vendas mesmas lojas (SSS) e ao bom resultado de 
produtos financeiros.  

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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Lojas Renner: Resultado do 3T17 acima do esperado  
 
Com relação ao seu endividamento, a empresa apresentou uma dívida líquida de R$ 842,1 milhões (-29% A/A). Assim, sua conservadora 
alavancagem financeira, medido pela Dívida Líquida/Ebitda, ficou em 0,58x (vs 0,86x no 3T16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto Positivo. O resultado operacional das Lojas Renner no 3T17 veio acima do esperado pelo mercado nas principais linhas, 
apresentando bom desempenho das vendas, destaque para as vendas nas mesmas lojas (SSS) e, mais uma vez, um resultado forte dos 
produtos financeiros.  
 
Em linha com seu plano de expansão, no trimestre, a Companhia inaugurou 17 lojas, sendo 8 da Renner, valendo destacar a inauguração 
da primeira loja da Renner fora do Brasil, aberta em 07 de setembro, em Montevidéu, no Uruguai. No período, também foram inauguradas 
3 lojas da Camicado e 6 da Youcom. Os investimentos totalizaram R$ 134,9 milhões, contra R$ 106,8 milhões do 3T16. 
 
Olhando para frente, as perspectivas mais favoráveis em relação à retomada da atividade econômica devem contribuir de forma positiva. 
Os resultados do varejo vinham sendo pressionados pelo cenário mais adverso dos últimos anos e substancial perda de renda da 
população. No entanto, acreditamos que a Lojas Renner deve continuar a apresentar resultados sólidos no próximo trimestre em função 
de sua eficiência operacional, além da boa capacidade de execução. Mantemos nossa visão otimista para a empresa e esperamos reflexo 
positivo nas ações da companhia no pregão de hoje.  

RESULTADOS DO 3T17 

Lojas Renner (3T17)         

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

Receita Líquida 1.513 20,0% 1.672 -9,5% 

EBITDA 299 30,4% 274,8 8,9% 

Margem EBITDA 19,8% - 16,4% 3,3 p.p. 

Lucro Líquido 140 65,3% 123 14,1% 
Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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Telefônica Brasil: recuperação de margem líquida no 3T17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoje, antes da abertura do mercado, a Telefônica Brasil divulgou seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2017. Em linhas 
gerais, o resultado foi positivo, com avanço de margens e do lucro.  
 
No 2T17, a Receita Operacional Líquida foi de R$ 10,9 bilhões (+1,8% A/A). A receita do segmento móvel (+3,7% A/A) e de Serviços 
(+2,4% A/A) continuam a sustentar o desempenho da companhia e no trimestre a telefonia fixa apresentou recuperação (+0,5% A/A), 
sendo o destaque negativo o segmento de Aparelhos (-17,2% A/A). 
Com o bom controle de custos e despesas (Custos Operacionais recorrentes caíram 1% A/A e a margem EBITDA subiu para 33,8% +1,9 
p.p.), o resultado operacional foi forte, em linha com a expectativa do mercado.  
 
Na última linha, o avanço foi forte, superando as estimativas do mercado. O Lucro Líquido foi de R$ 872,9 milhões (+24,8% A/A) no 2T17. 
A última linha do resultado foi impulsionada pelo sólido desempenho operacional e por menores despesas financeiras com: (i) juros (-
17,8% A/A); (ii) variações monetárias (-52% A/A); e (iii) outras despesas (-87,8% A/A).  
 
A empresa apresentou expressivo fluxo de caixa livre de R$ 1,92 bilhão (+53% A/A), mesmo com o aumento dos investimentos em 
cobertura 4G, também influenciado pela melhora no resultado operacional. Com isso, a empresa conseguiu reduzir seu confortável 
nível de alavancagem financeira (Dív. Líq./EBITDA) de 0,17x para 0,14x. Se mantiver essa tendência, em breve a empresa deve zerar a 
sua dívida líquida.  
 
Impacto: Positivo. A Telefônica Brasil continua com uma geração de caixa expressiva, mesmo com a aceleração de cobertura 4G. A melhor 
eficiência e alocação otimizada de Capex estão beneficiando o desempenho da companhia, que apresentou recuperação de margens no 
trimestre. Adicionalmente, no segmento móvel o Market Share em agosto atingiu 30,8% (+1,5 p.p. A/A), com forte adição no segmento pós-
pago. Esperamos uma reação positiva do mercado. A Telefônica mantem seu posicionamento de liderança no mercado, conta com 
fundamentos sólidos, sinergias ainda a capturar com a aquisição da GVT e uma distribuição atrativa de dividendos.  
 
Com a forte retração da alavancagem financeira podemos começar a ver oportunidades estratégicas para a Telefônica Vivo. Vamos 
acompanhar a teleconferência para maiores detalhes. 

RESULTADOS DO 3T17 

Vivo (3T17)         

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

Receita Líquida 10.886 1,8% 10.849 0,3% 

EBITDA 3.677 7,8% 3.652,0 0,7% 

Margem EBITDA 33,8% - 33,7% 0,1 p.p. 

Lucro Líquido 1.223 28,3% 1.131 8,1% 
Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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Weg: Números do 3T17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoje pela manhã, a Weg divulgou o balanço referente ao exercício do terceiro trimestre de 2017 (3T17). A empresa divulgou números 
operacionais melhores do que o 2T17, entretanto, ligeiramente abaixo da expectativa do mercado. Permanece a tendência de 
recuperação gradual da companhia, em meio ao cenário macro ainda delicado, onde WEG continua a apresentar robustez em sua 
margem operacional. 
 
A receita operacional líquida no 3T17 foi de R$ 2.435,1 milhões (+8,8% A/A e +6,8% T/T). O resultado foi impulsionado: (i) no mercado 
doméstico, pelos produtos de ciclo curto, principalmente com crescimento na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais - o 
desempenho só não foi melhor porque em GTD houve a postergação das entregas de um projeto para 2018; (ii) no cenário externo, 
observou-se uma recuperação tanto em equipamentos industriais, com crescimento constante nos pedidos no comparativo anual, 
quanto em GTD, onde a Weg iniciou seu processo de consolidação da unidade de transformadores.  
 
Já os custos dos produtos vendidos (CPV) atingiram R$ 1.701,9 bilhões (+5,1% A/A e +6,4% T/T) no 3T17. Mesmo com ligeiro 
crescimento dos custos, a margem bruta foi de 30,1% (+ 2,4 p.p. A/A e + 0,2 p.p. T/T). O crescimento das margens é fruto dos esforços 
para redução de custos e ajustes de capacidade realizados. As despesas de vendas, gerais e administrativas (VG&A) consolidadas, 
totalizaram R$ 364,2 milhões (+ 9,7% A/A e + 8,4%T/T).  
 
Do lado operacional, a empresa reportou um Ebitda de R$ 388,4 milhões (+14,9% A/A e +4,8% T/T), vindo abaixo da expectativa do 
mercado. A margem Ebitda foi de 16,0% no 3T17 (+0,9 p.p. A/A e - 0,2 p.p. T/T). O aumento de custos e despesas, pressionaram um 
pouco as margens operacionais da companhia. Entretanto, o forte crescimento da receita operacional líquida foi suficiente para 
compensar esse efeito mais negativo e reportar um aumento da geração de caixa operacional da companhia no 3T17.  
 
O resultado financeiro líquido no 3T17 foi positivo em R$ 26,7 milhões (vs 9,9 milhões no 2T17). A queda do resultado financeiro deve-
se, principalmente, as menores taxas de juros (CDI) verificadas ao longo do 3T17. Na última linha, o lucro líquido no período foi de R$ 
312,0 milhões (+12,8% A/A e +14,6% T/T), superando as expectativas do mercado (+5,8% R/E). Por fim, com relação ao endividamento 
da empresa, no final de setembro, a Weg totalizava uma posição de caixa líquido ainda confortável, com R$ 436,4 milhões.  
 
Impacto: Neutro. Gostamos do seu perfil defensivo e o quadro financeiro saudável da empresa. Mesmo com o resultado ligeiramente 
abaixo do esperado, o balanço do 3T17 indica que a Weg vem se adequando ao cenário ainda adverso, buscando proteger as margens e 
os retornos. 
 
 Para o 3º tri, continuamos a observar a melhora do setor industrial brasileiro, permanecendo a tendência de recuperação gradual após 
uma recessão prolongada dos últimos anos. A recuperação ainda é concentrada nos produtos de ciclo curto. Para os produtos de ciclo 
longo, a demanda atual continua abaixo das expectativas e limitada a reposição de equipamentos.  
 
Destaque do resultado, os esforços com controle de custos e adequação da capacidade produtiva continuam gerando bons resultados, 
ajudando na recuperação das margens da companhia e contribuindo para a maior geração de caixa da empresa. O resultado 
reafirmando, novamente, a eficiência da Weg mesmo em condições adversas. Olhando para frente, com a esperada retomada de 
investimentos e normalização gradual do ambiente de negócios, devemos esperar a recuperação da demanda no mercado interno 
apenas em 2018.  

RESULTADOS 3T17 

Weg (3T17)         

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

Receita Líquida 2.435 8,8% 2.427 0,3% 

EBITDA 388 14,9% 395,8 -1,9% 

Margem EBITDA 16,0% 0,9 p.p. 16,3% -0,4 p.p. 

Lucro Líquido 312 21,4% 295 5,8% 
Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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CALENDÁRIO 3T17 

Empresa Data Pré ou Pós Teleconferência 

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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“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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