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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
Santander: Rentabilidade subindo, ROAE de 17,1% no 3T17 

Impacto: Positivo.  
 
 
Vale: Forte números do 3T17  
Impacto: Positivo.  
 
 
 
 
 

DESTAQUES 

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVES PA (Brasil) 76.671 0,42% 3,20% 27,30% 25/10/2017

S &P 500 (EUA) 2.557 -0,47% 1,50% 14,22% 25/10/2017

IPC  (México) 48.876 -2,55% -2,92% 7,08% 25/10/2017

S TOXX 600 (Europa) 389 0,37% 0,11% 7,51% 09:31:30

FTS E 100 (R eino Unido) 7.480 0,44% 1,45% 4,72% 09:31:29

DAX (Alemanha) 13.001 0,37% 1,34% 13,24% 09:31:29

C AC  40 (França) 5.409 0,64% 1,49% 11,25% 09:31:15

NIKKEI 225 (Japão) 21.740 0,15% 6,80% 13,74% 04:15:02

S HANGAI (C hina) 3.408 0,31% 1,75% 9,79% 05:29:19

AS X 200 (Austrália) 5.916 0,18% 4,13% 4,42% 04:20:22

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (US D/ton.) 61,5 -1,24% -0,93% -22,06% 08:40:00

C obre (US d/lb.) 317,5 -0,27% 7,43% 25,72% 09:36:17

Ouro (US D/t oz.) 1.279,1 0,01% -0,44% 9,73% 09:36:24

Prata (US D/t oz.) 17,0 0,35% 1,85% 4,74% 09:35:00

Platina (US D/t oz.) 925,3 -0,15% 1,07% 1,04% 09:36:12

Paládio (US D/t oz.) 966,0 0,82% 3,11% 40,71% 09:31:12

E nergia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (US D/bbl.) 58,3 -0,22% 2,68% -0,72% 09:35:17

Petróleo WTI (US D/bbl.) 52,2 -0,02% 0,42% -8,57% 09:36:28

Gasolina (US d/gal.) 172,2 -0,77% 8,20% 5,20% 09:35:51

Gás Natural (US D/MMBtu) 2,9 -1,47% -4,36% -20,20% 09:36:11

Etanol (US D/gal.) 1,4 -142% -466% -232% 25/10/2017

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (US d/bu.) 351,3 0,07% -1,13% -7,57% 09:34:36

S oja (US d/bu.) 987,3 0,10% 0,89% -0,58% 09:35:14

C afé R obusta (US D/MT) 1.958,0 -0,15% 0,72% -8,89% 09:32:05

C afé Arábica (US D/bag) 158,3 0,76% -3,30% -9,15% 25/10/2017

Açúcar (C NY/MT) 6.374,0 0,66% 4,32% -7,81% 26/10/2017

Boi Gordo (US d/lb.) 119,1 -0,38% 3,32% 18,36% 25/10/2017
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Santander: Rentabilidade subindo, ROAE de 

17,1% no 3T17  

 
O Santander divulgou mais uma vez um resultado forte 
nesse terceiro trimestre do ano (3T17), em meio ao 
processo de reestruturação operacional. O Lucro líquido, 
que superou as projeções do mercado, foi impulsionado: (i) 
pelo forte desempenho da Margem Financeira Bruta (+8,4% 
A/A) e (ii) pelos fortes ganhos de tesouraria & outros.  
 
A qualidade da carteira de crédito segue tendência de 
melhora, mas ficou praticamente estável nesse trimestre. O 
ponto positivo foi a inadimplência acima de 60 dias que 
caiu para 3,6% (vs 3,8% no 2T17).  
 
O lucro líquido de R$ 2,59 bilhões superou (+5%) a projeção 
do mercado de R$ 2,47 bilhão. Assim, o Retorno sobre o 
patrimônio líquido médio ROAE atingiu 17,1%, bem acima 
da projeção de 14,8% e do guidance de 2018 de 15,6%. 
 
 A diferença de rentabilidade para os rivais privados segue 
fechando, com a maturação das estratégias adotadas pelo 
CEO Sergio Rial.  
 
Impacto: Positivo. O resultado do banco mais uma vez 
surpreendeu de forma positiva o mercado, mostrando a 
capacidade de fechar o gap de rentabilidade para os 
concorrentes. Acreditarmos em uma reação positiva, mas o 
atual patamar da ação já parece precificar essa melhora 
significativa operacional.  
 
Por fim, a dinâmica do resultado, com melhora na qualidade 
da carteira de crédito poderá ser muito bem vinda para os 
outros grandes bancos, impulsionando a rentabilidade e 
atratividade do segmento. 
 
 Conforme temos comentado, vemos bastante espaço para a 
continuidade de resultados fortes dos grandes bancos, com 
a continuidade da melhora na qualidade e retomada do 
crescimento da carteira de crédito, mesmo em um ambiente 
de queda da taxa de juros. 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibovespa) 76.671 0,42% 3,20% 27,30% 25/10/2017

IBrX (Ibrx 100) 31.741 0,36% 3,03% 28,05% 25/10/2017

IMOB (Imobiliário) 765 0,12% -0,76% 32,65% 25/10/2017

INDX (Industrial) 15.180 -0,25% 3,07% 20,87% 25/10/2017

IFNC  (Financeiro) 8.377 1,08% 3,15% 31,57% 25/10/2017

IC ON (C onsumo) 3.757 0,16% 0,33% 32,99% 25/10/2017

IMAT (Materias  básicos) 2.439 -0,84% 9,83% 35,13% 25/10/2017

IEE (Energia E létrica) 40.995 -0,01% -0,75% 13,53% 25/10/2017

UTIL (Utilidade Pública) 4.110 0,17% -0,20% 8,97% 25/10/2017

IFIX (FI Imobiliário) 2.210 0,32% -0,50% 18,52% 25/10/2017

IGC  (Gov. C orp.) 11.840 0,43% 2,32% 30,94% 25/10/2017

IGC -NM (Novo Mercado) 2.530 0,55% 1,78% 29,18% 25/10/2017

ITAG (Tag Along) 16.906 0,52% 2,16% 30,92% 25/10/2017

IDIV (Dividendos) 4.307 0,64% 3,90% 32,50% 25/10/2017

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US $) 3,234 0,02% -2,22% 0,65% 09:46:29

S elic 7,50% 25/10/2017

DI Jan 21 8,93% 0,34% 1,71% -21,25% 09:46:17

DI Jan 23 9,61% 0,21% 1,48% -17,23% 09:46:28

C DS  5 anos (em p.b.) 173 0,06% -11,77% -38,42% 09:46:12

Mercado Futuro Ibovespa

Participante C omprado Vendido Líquido 1 Dia 5 Dias 1 mês

Bancos 22.365 4.880 17.485 -310 800 4.065

Investidor Estrangeiro 147.700 214.809 -67.109 -3.355 23.649 -44.364

Fundos 249.143 192.087 57.056 4.295 -23.964 62.504

Pessoa Fís ica 1.370 2.795 -1.425 -665 -585 -1.600

Variação líquida

EMPRESAS  BRASIL 
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Vale: Forte números do 3T17   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoje pela manhã, a mineradora Vale divulgou seu resultado referente ao exercício do terceiro trimestre de 2017 (3T17). O resultado 
operacional veio mais forte que o reportado no 2T17, impactado pela melhora dos preços do minério de ferro, maiores volumes 
vendidos de Minerais Ferrosos e Metálicos e eficiente gerenciamento dos custos. 
 
A receita operacional líquida totalizou R$ 28.600 milhões, ou US$ 9.050 milhões (31,0% A/A e +22,4%T/T). O aumento nas receitas de 
vendas ocorreu, principalmente, devido aos maiores preços realizados e maiores volumes vendidos de Minerais Ferrosos e Metais 
Básicos. O resultado compensou os menores preços realizados e maior participação do carvão térmico no volume de vendas de 
carvão. 
 
Os custos avançaram em relação ao registrado no 2T17, devido aos: (i) impactos de maiores volumes de venda; e (ii) variação cambial, 
mas parcialmente compensados por menores custos de manutenção e arrendamentos, além da queda com custo de pessoal. As 
despesas totais também apresentaram um crescimento no 3T17, principalmente devido às maiores despesas de P&D, compensadas, 
em partes, pelas menores despesas pré-operacionais e de parada. 
 
Do lado operacional, a geração de caixa operacional, medido pelo EBITDA, avançou firme e ficou em R$ 13.250 milhões (+50,0% A/A e 
+37,49%). O resultado foi impactado principalmente: (a) maiores preços praticados; (b) melhores prêmios nos produtos de alta 
qualidade de minério de ferro; (c) maiores volumes devido ao ramp-up bem-sucedido de S11D; (d) menores custos. 
 
A dívida líquida diminuiu US$ 1.056 milhões quando comparada com o trimestre anterior, totalizando US$ 21.066 milhões, e baseada 
em uma posição de caixa de US$ 4.724 milhões em 30 de setembro de 2017. O índice de alavancagem no trimestre ficou em 1,3x (vs 
1,5x no 2T17). 
 
Consequentemente, na linha final do balanço, a Vale reportou um lucro líquido total de US$ 2.230 milhões (R$ 7.170 milhões) no 3T17 
contra US$ 16 milhões no 2T17. No geral, quando comparado ao 2T17, o resultado foi impactado pela: (i) maior geração de caixa 
operacional no período e (ii) ganhos não caixa nas variações monetárias e cambiais no 3T17. 
 
Impacto: Positivo. A Vale reportou um forte resultado operacional no 3T17, com crescimento na geração de caixa operacional em meio ao 
aumento do preço do minério no período e maiores volumes vendidos, principalmente com o ramp up de S11D. Destaque positivo também 
para sua redução da alavancagem financeira. Observamos que a Vale permanece focada na maximização de suas margens e segue bem 
posicionada para gerenciar a produção e suas vendas de minério de baixa e/ou alta qualidade, de acordo com a demanda do mercado. 
Vale ressaltar que o índice volume de vendas/produção totalizou 95% no 3T17.  
 
Olhando para frente, vislumbramos um momentum favorável para a empresa no curto prazo, após: (i) correção do preço do minério para 
um patamar mais condizente com os fundamentos; (ii) entrada do novo presidente; (iii) maior geração de fluxo de caixa, com a estratégia 
de redução da alavancagem financeira e do custo de funding; e (iv) alto potencial de destravar valor, com o processo de reestruturação 
societária já em fase avançada. Com relação ao novo acordo de acionista, que transforma a mineradora em uma corporação, listada no 
segmento do Novo Mercado da B3, acreditamos que a medida deve melhorar significativamente o nível de governança, além de ter 
elevado a liquidez das ações, assim como o acesso ao mercado de capitais. 

RESULTADOS DO 3T17 

VALE (3T17)         

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

Receita Líquida 28.600 31,0% 28.714 -0,4% 

EBITDA 13.250 37,5% 13.553 -2,2% 

Margem EBITDA 46,3% - 47,2% -0,9 p.p. 

Lucro Líquido 7.143 - 7.828 - 
Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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CALENDÁRIO 3T17 

Empresa Data Pré ou Pós Teleconferência 

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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eshood@guideinvestimentos.com.br 

Leonardo Uram 
luram@guideinvestimentos.com.br 

David Rocha 
dsrocha@guideinvestimentos.com.br 

Ignacio Crespo Rey 
irey@guideinvestimentos.com.br 

EQUIPE ECONÔMICA 

research@guideinvestimentos.com.br 
 

ALINE SUN 

Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 

Lucas Stefanini 
lstefanini@guideinvestimentos.com.br 

Cristiano Hajjar 
chajjar@guideinvestimentos.com.br 

Nathália Medeiros 
nmedeiros@guideinvestimentos.com.br 

trade@guideinvestimentos.com.br 

 
Bruno M. Carvalho 
bmcarvalho@guideinvestimentos.com.br 

Gabriel S. Santos 
gssantos@guideinvestimentos.com.br 

Alexandre Carone 
acarone@guideinvestimentos.com.br 

Luiz Augusto Ceravolo (Guto) 
lceravolo@guideinvestimentos.com.br 

TRADING 

Thiago Teixeira 
tteixeira@guideinvestimentos.com.br 

Rafael Passos 
rpassos@guideinvestimentos.com.br 

Rodrigo Fazzolari 
rfazzolari@guideinvestimentos.com.br 

Guilherme Vasone 
grocha@guideinvestimentos.com.br 

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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