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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
CCR: Sólido resultado operacional do 3T17.  
Impacto: Marginalmente Positivo. 
 

 

Embraer: Números do 3T17.  
Impacto: Marginalmente Negativo.   
 
 
Suzano: Resultado Forte no 3T17 
Impacto: Positivo.  
 
 
 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 75.896 -1,01% 2,16% 26,02% 26/10/2017

S&P 500 (EUA) 2.560 0,13% 1,63% 14,36% 26/10/2017

IPC (México) 48.987 0,23% -2,14% 7,94% 26/10/2017

STOXX 600 (Europa) 393 0,40% 1,24% 8,73% 09:25:15

FTSE 100 (Reino Unido) 7.507 0,16% 1,82% 5,10% 09:25:15

DAX (Alemanha) 13.227 0,71% 3,11% 15,21% 09:25:14

CAC 40 (França) 5.498 0,78% 3,16% 13,08% 09:25:00

NIKKEI 225 (Japão) 22.008 1,24% 8,12% 15,14% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.417 0,27% 2,03% 10,09% 05:29:21

ASX 200 (Austrália) 5.903 -0,22% 3,90% 4,19% 04:09:26

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 60,1 -2,26% -3,17% -23,82% 08:45:00

Cobre (USd/lb.) 311,7 -2,14% 5,47% 23,43% 09:30:13

Ouro (USD/t oz.) 1.268,0 -0,16% -1,31% 8,78% 09:30:10

Prata (USD/t oz.) 16,7 -0,75% 0,20% 3,05% 09:30:14

Platina (USD/t oz.) 920,3 -0,20% 0,52% 0,49% 09:30:00

Paládio (USD/t oz.) 960,5 -0,79% 2,52% 39,91% 09:29:00

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 59,2 -0,17% 4,24% 0,80% 09:30:14

Petróleo WTI (USD/bbl.) 52,6 -0,13% 1,19% -7,87% 09:30:10

Gasolina (USd/gal.) 174,7 -0,09% 9,79% 6,74% 09:28:59

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,8 -2,42% -6,22% -21,75% 09:28:28

Etanol (USD/gal.) 1,4 86% -342% -105% 20:00:44

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 349,5 -0,29% -1,62% -8,03% 09:29:27

Soja (USd/bu.) 983,0 0,05% 0,46% -1,01% 09:30:06

Café Robusta (USD/MT) 1.939,0 -0,51% -0,26% -9,77% 09:30:11

Café Arábica (USD/bag) 158,7 0,25% -3,05% -8,92% 26/10/2017

Açúcar (CNY /MT) 6.391,0 0,27% 4,60% -7,56% 27/10/2017

Boi Gordo (USd/lb.) 120,7 1,36% 4,73% 19,98% 26/10/2017
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CCR: Sólido resultado operacional no 3T17  

 

 

 

 

 

 

 

 
A CCR divulgou um resultado sólido no terceiro trimestre de 2017 
(3T17), com a recuperação do volume de trafego consolidado (+4,1% 
A/A), além do bom controle de custos. Com isso o lucro líquido 
superou as estimativas do mercado.  
 
A receita líquida totalizou R$ 2,14 bilhões no 3T17 (+6,3% A/A). Em 
praticamente todas as vias com pedágios, a companhia apresentou 
um avanço na receita, exceto novamente na MSVia. A tarifa média 
consolidada finalizou o período com avanço de 3,2% na comparação 
anual.  
 
Rodovias: no 3T17, o volume de trafego consolidado se recuperou 
com o avanço ajustado pelo efeito calendário de 2,5% no tráfego de 
veículos leves e de 5% no tráfego de veículos comerciais.  
 
Mobilidade Urbana 
 
• ViaQuatro: o volume total de passageiros transportados 

apresentou um leve recuo de -1,5% A/A. O Metro Bahia segue 
apresentado forte avanço de 221,3%A/A, atingindo 10,74 milhões 
de passageiros transportados no período.  

 
• Barcas: as Barcas de transporte apresentaram um recuo 

considerável – Rio/Niterói apresentou uma retração (-23,7% A/A); 
Rio/Charitas (- 9,7% A/A); Rio/Paquetá (+12,7 %A/A); Rio/Cocota (-
45,6% A/A) e Angra/Ilha Grande/Mangaratiba (-4,4% A/A). 
Representado uma diminuição no número total de passageiros 
de -21,8% A/A. As variações dos números de passageiros 
ocorreram principalmente em função: (i) realização dos Jogos 
Olímpicos no Rio de Janeiro durante o 3T16, que beneficiou o 
tráfego de passageiros naquele período; (ii) crise econômica no 
estado do Rio de Janeiro que aumentou a taxa de desemprego e 
(iii) melhoria nas vias de acesso ao centro do Rio de Janeiro que 
beneficiaram o deslocamento terrestre. 

 
• VLT Carioca: Em 2 de agosto de 2016, iniciou-se a operação do 

VLT Carioca, operando atualmente 24 estações e paradas, do 
total de 42. O numero de passageiros atingiu 3,04 milhões (+50,9% 
A/A).  

 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 75.896 -1,01% 2,16% 26,02% 26/10/2017

IBrX (Ibrx 100) 31.424 -1,00% 2,00% 26,77% 26/10/2017

IMOB (Imobiliário) 753 -1,62% -2,37% 30,50% 26/10/2017

INDX (Industrial) 15.044 -0,90% 2,14% 19,78% 26/10/2017

IFNC (Financeiro) 8.289 -1,05% 2,06% 30,18% 26/10/2017

ICON (Consumo) 3.700 -1,51% -1,19% 30,98% 26/10/2017

IMAT (Materias básicos) 2.414 -1,06% 8,67% 33,71% 26/10/2017

IEE (Energia Elétrica) 40.799 -0,48% -1,23% 12,99% 26/10/2017

UTIL (Utilidade Pública) 4.116 0,13% -0,07% 9,11% 26/10/2017

IFIX (FI Imobiliário) 2.212 0,09% -0,41% 18,63% 26/10/2017

IGC (Gov . Corp.) 11.712 -1,08% 1,21% 29,52% 26/10/2017

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.502 -1,09% 0,66% 27,77% 26/10/2017

ITAG (Tag Along) 16.722 -1,09% 1,05% 29,50% 26/10/2017

IDIV (Div idendos) 4.277 -0,71% 3,16% 31,56% 26/10/2017

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,293 0,14% -3,95% -1,14% 09:40:14

Selic 7,50% 25/10/2017

DI Jan 21 9,23% 1,75% 5,13% -18,61% 09:20:43

DI Jan 23 9,92% 1,63% 4,75% -14,56% 09:20:33

CDS 5 anos (em p.b.) 178 0,26% -9,36% -36,74% 09:40:06

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 5 Dias 1 mês

Bancos 22.735 5.515 17.220 -265 775 4.430

Inv estidor Estrangeiro 151.267 215.916 -64.649 2.460 19.045 -37.402

Fundos 249.110 194.049 55.061 -1.995 -17.730 33.617

Pessoa Física 1.325 2.965 -1.640 -215 -2.185 -865

Variação líquida

EMPRESAS  BRASIL 

 

CCR (3T17)         

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

Receita Líquida 2.136 6,3% 2.108 1,3% 

EBITDA Ajustado 1.373 - 1.340 2,4% 

Margem EBITDA 64,3% - 63,6% 0,7 p.p. 

Lucro Líquido 472 - 420 12,5% 
Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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CCR: Sólido resultado operacional no 3T17  
 
Aeroportos  
 
• Quito (Participação de 50%): o volume de passageiros (+1,4% A/A) se recuperou, principalmente, à criação de novas rotas pela TAME 

para Nova Iorque e Lima e parcialmente compensado pelas reduções de ATMs (Movimento de Aeronave) e MTOW (Peso Máximo de 
Decolagem), em função da redução de voos da Aerorepublica e do grupo LATAM.  
 

• San Jose (Participação de 48,75%):  O aeroporto Internacional de San Jose apresentou um avanço de 7,1% A/A de passageiros 
embarcados em função da criação de novas rotas de diversas companhias, principalmente, para Canadá e Europa. 

• Curaçao (Participação de 79,8%): O aeroporto registrou queda de 15,2% A/A no volume total de passageiros com as reduções de 
rotas e voos da Insel.  
 

• BH Airport (Participação de 100%): O aeroporto registrou recuperação de 10,7% A/A no volume total de passageiros. O aumento do 
fluxo de passageiros domésticos reflete a gradual recuperação da atividade econômica brasileira. O incremento de passageiros 
internacionais foi influenciado, principalmente, pela criação de uma rota diária da Azul para Buenos Aires, além do aumento da 
oferta de voos da American Airlines.  

 
A forte queda (-21,7% A/A) do custo dos Serviços Prestados e das Despesas Financeiras (-57% A/A) impulsionaram as margens da 
companhia. Assim, o Lucro líquido na mesma base de comparação (exclui: (i) STP, cuja venda foi concluída no 3T16; (ii) os novos 
negócios, que não estavam operacionais, estavam em operação assistida ou não eram parte do portfólio durante pelo menos um dos 
períodos comparados: ViaRio e VLT; e (iii) não recorrente da venda da STP, no valor de R$ 863,1 líquido de impostos), atingiu R$ 433,1 
milhões (+63,1%). 
 
A dívida líquida pró-forma atingiu R$ 11,8 milhões (-1,3% A/A) e o indicador Dívida Líquida/EBITDA ficou estável na comparação anual, 
em 2,2x, no 3T16.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A companhia reportou um sólido resultado no terceiro trimestre do ano, com a recuperação da atividade 
econômica dando sinais mais positivos. A empresa conta com uma estrutura de capital equilibrada, reforçando sua estratégia para a 
expansão e/ou diversificação da rede de concessões. A queda no custo da dívida, o bom controle de custos e a recuperação dos volumes 
devem continuar a impulsionar o lucro da CCR. Acreditamos que a CCR é um ótimo veículo para surfar a melhora da economia doméstica e 
a perspectiva de queda da taxa básica de juros. A ação está atrativo no atual patamar de preços, sendo negociado em 8,2x EV/EBITDA, em 
linha com a média dos últimos 5 anos.  

RESULTADOS DO 3T17 
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Embraer: Números do 3T17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoje, antes da abertura do mercado, a Embraer divulgou o balanço do seu resultado referente ao exercício do 3T17.  As principais 
linhas do resultado vieram abaixo das estimativas do mercado.  
 
No 3T17, a Embraer entregou 25 aeronaves comerciais e 20 jatos executivos (13 jatos leves e 7 grandes), representando recuou em 
relação às entregas do 3T16 de 29 aeronaves comerciais e 25 jatos executivos (13 jatos leves e 12 jatos grandes).   
 
A Receita líquida no 3T17 registrou recuou de 16% A/A, atingindo R$ 4.144,7 milhões. Recuou explicado pela combinação da queda no 
número de entregas da Aviação Comercial e da Aviação Executiva, bem como uma diminuição de 14% na receita do segmento de 
Defesa & Segurança. A Margem bruta consolidada subiu de 18,8% no 3T16 para 19,0% no 3T17 impactada principalmente pela melhoria 
no segmento de Aviação Comercial que compensou a queda nos segmentos de Aviação Executiva e de Defesa & Segurança. 
 
Na geração de caixa operacional, a empresa reportou EBITDA ajustado, de R$ 442,6 milhões (+154% A/A), resultado afetado pelo 
crescimento da receita líquida. A Margem operacional no 3T17 foram de R$ 206,9 milhões e 5,0%, respectivamente, e apresentaram 
crescimento em relação aos R$ (96,4) milhões e os -2,0% reportados no 3T16. Os resultados da companhia incluem itens não 
recorrentes nos terceiros trimestres de 2016 e 2017. No 3T17, o EBIT inclui a despesa de R$ 11,4 milhões, referentes aos impostos sobre 
as remessas executadas para pagamentos no exterior, após a finalização da investigação do FCPA. Nos resultados do 3T16, o EBIT 
incluiu o impacto negativo da provisão de perda de R$ 402,4 milhões, sendo R$ 384,4 milhões relacionados ao Programa de Demissões 
Voluntárias (PDV) da Companhia e R$ 18,0 milhões relacionados à investigação da FCPA. 
 
No 3T17, a Embraer apresentou Lucro líquido de R$ 351,0 milhões e Lucro por ação de R$ 0,4773. Isso se compara, no 3T16, com o 
Prejuízo líquido de R$ 111,4 milhões e com o Prejuízo por ação de R$ 0,1526. No 9M17, o Lucro líquido foi de R$ 678,6 milhões e Lucro 
por ação de R$ 0,9226, enquanto no 9M16 a Companhia apresentou Prejuízo líquido de R$ 62,9 milhões e Prejuízo por ação de R$ 
0,0861. 
 
Em relação ao endividamento da Embraer, sua dívida líquida recuou R$ 290,0 milhões e totalizou R$ 13.644,2 milhões, comparado aos 
R$ 13.934,2 milhões do 2T17. A dívida de longo prazo totalizou R$ 12.728,8 milhões, enquanto a dívida de curto prazo foi de R$ 915,4 
milhões. A diminuição na dívida de longo prazo está relacionada à variação cambial ocorrida no período. 
 
Impacto: Marginalmente negativo. As principais linhas do resultado da Embraer vieram abaixo do esperado pelo mercado. Observamos 
uma piora no resultado da companhia puxado principalmente pela queda no volume de aeronaves entregues em todos os segmentos de 
forma geral.  Para este ano a Embraer reiterou todos os aspectos de suas estimativas financeiras e de entregas.  
 
Para 2018, a empresa espera que seja um ano de transição com a entrada em operação do primeiro modelo E2, o E190-E2, aliada a um 
mercado ainda estável nos segmentos de Aviação Executiva e de Defesa & Segurança. Nesse cenário de transição e de aumento de custos 
com as primeiras entregas do E2, a Companhia estima que em 2018 sua Receita líquida seja de US$ 5,3 a US$ 6,0 bilhões, com 85 a 95 jatos 
entregues pela Aviação Comercial e 105 a 125 jatos entregues pela Aviação Executiva. 

RESULTADOS DO 3T17 

Embraer (3T17)         

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

Receita Líquida 4.145 -16,0% 4.418 -6,2% 

EBITDA Ajustado 443 - 601 -26,4% 

Margem EBITDA 10,7% - 13,6% -2,9 p.p. 

Lucro Líquido 351 - 182 92,9% 
Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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Suzano: Resultado forte no 3T17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Suzano divulgou números fortes para o terceiro trimestre de 2017. O resultado operacional da Suzano veio forte, se beneficiando dos 
sucessivos aumentos dos preços da celulose, assim como da maior disciplina de custos e despesas. A demanda do setor mais forte e 
saudável compensou a queda dos volumes vendidos em meio as paradas para manutenção da Unidade Imperatriz.  
 
No 3T17, a receita líquida da Suzano foi de R$ 2.594,7 milhões. O volume total de vendas de papel e celulose no trimestre foi de 1.139,5 
mil toneladas (-4,1% T/T e + 6,9% A/A). O menor volume de vendas de celulose comparado ao 2T17 é decorrente do impacto da parada 
para manutenção mais longa na Unidade de Imperatriz, mas foi compensado pelos aumentos do preço lista para todas as regiões. Os 
fundamentos da celulose seguem positivos, conforme temos abordado nos últimos meses. 
 
O Custo dos Produtos Vendidos (CPV) no 3T17 totalizou R$ 1.551,0 milhão ou R$ 1.361/ton (- 6,6% A/A e - 6,9% T/T). O custo caixa 
consolidado de produção de celulose de mercado no 3T17 foi de R$ 631/ton sem parada e de R$ 675/ton com parada. Com relação ao 
custo caixa sem parada, houve uma queda de R$ 6/ton vs. 3T16 (-0,9%) no 3T17, reflexo, principalmente, do melhor resultado com a 
venda de energia. Algo que mostra o maior comprometimento da empresa na redução dos custos e aumento da eficiência. 
 
O EBITDA ajustado do 3T17 atingiu R$ 1.186 milhões (+54,5% A/A e +2,5% T/T), vindo acima da expectativa do mercado. A margem 
EBITDA ajustada ficou em 45,7% no 3T17 (+10,4 p.p. A/A e +0,0 p.p. T/T). A geração de caixa operacional da companhia foi impactada 
principalmente, pela valorização do preço da celulose e disciplina de custos e despesas, compensando a apreciação do real. 
 
A Companhia registrou lucro líquido de R$ 800,9 milhões no 3T17 (vs. Lucro de 52,8 milhões no 3T16 e lucro de 198,5 milhões no 2T17). 
A dívida líquida no final de setembro ficou em R$ 9,3 bilhões (-7,3% A/A e -7,3% T/T). O indicador da Dívida Líquida sobre EBITDA 
ajustado apresentou forte queda de 2,7x  para 2,3x no 3T17. A redução desse indicador se deu pela redução da dívida bruta e pela 
maior geração de caixa no período. Já o ROIC Consolidado da Suzano se manteve estável em 13,0%, refletindo o impacto positivo do 
preço da celulose, além da disciplina de custos e despesas, e da recuperação das margens do segmento de papel.  
 
Impacto: Positivo. A Suzano continua a entregar resultados fortes, se beneficiando do aumento dos preços da celulose. Vale ressaltar que o 
setor de celulose continuou apresentando demanda forte e saudável. Com maior disciplina de gastos e aumento de eficiência, a Suzano 
conseguiu reduzir seu custo caixa de produção. Continuamos otimistas com a evolução operacional da Suzano e, para o quarto trimestre, 
ainda mantemos perspectivas positivas de melhora no negócio de celulose, com ajustes nos preço da celulose que têm sido aplicados 
pelos produtores, e de alguma reação no mercado de papel. 
 
Também chamamos a atenção para o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3, o mais alto nível de governança da Bolsa. 
Acreditamos que a medida deve melhorar significativamente o nível de governança da empresa, alinhando o interesse de todos os 
acionistas, majoritário e minoritário. A medida ainda deve aumentar a liquidez das ações da Suzano, assim como possibilitar uma 
melhora no acesso da Companhia ao mercado de capitais. Com a aprovação da proposta pelos acionistas, as ações PNs serão convertidas 
em ON, na proporção de 1x1, e passarão a ter direito a voto e tag along integral. A migração para o Novo Mercado devem começar a ser 
negociadas em 10 de novembro.  
 
Enfim, sustentamos nossa recomendação para a Suzano, em função: (i) melhor perspectivas do setor de Papel & Celulose - setor segue 
trajetória positiva, após melhora dos fundamentos, anúncios de reajustes de preços, e expectativa de consolidação de empresas do setor; 
(ii) sólidos números do 3T17; (iii) os rumores mais latentes de consolidação do setor; e (iv) a migração da empresa para o Novo Mercado. 

RESULTADOS DO 3T17 

Suzano (3T17)         

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

Receita Líquida 2.595 2,6% 2.527 2,7% 

EBITDA Ajustado 1.186 2,5% 1.127 5,2% 

Margem EBITDA 45,7% 0,0 p.p. 44,6% 1,1 p.p. 

Lucro Líquido 801 - 410 95,4% 
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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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, 
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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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