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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
Hypermarcas: Números do 3º trimestre  
Impacto: Positivo. 
 

 

Duratex: Forte resultado no 3º tri.  
Impacto: Positivo.   
 
 
Usiminas: Sólido resultado no trimestre 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 
 
 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 75.976 0,10% 2,26% 26,15% 27/10/2017

S&P 500 (EUA) 2.581 0,81% 2,45% 15,29% 27/10/2017

IPC (México) 49.210 0,45% -2,39% 7,67% 27/10/2017

STOXX 600 (Europa) 393 -0,04% 1,31% 8,80% 09:20:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.489 -0,31% 1,58% 4,85% 09:20:57

DAX (Alemanha) 13.229 0,10% 3,12% 15,22% 09:20:59

CAC 40 (França) 5.496 -0,03% 3,11% 13,02% 09:20:45

NIKKEI 225 (Japão) 22.012 0,01% 8,13% 15,16% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.390 -0,77% 1,24% 9,24% 05:29:19

ASX 200 (Austrália) 5.919 0,27% 4,18% 4,47% 04:08:23

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 58,8 -2,21% -5,32% -25,51% 08:45:00

Cobre (USd/lb.) 311,0 0,23% 5,23% 23,15% 09:25:51

Ouro (USD/t oz.) 1.272,1 0,09% -0,99% 9,13% 09:25:52

Prata (USD/t oz.) 16,8 0,08% 0,50% 3,35% 09:25:54

Platina (USD/t oz.) 920,6 0,66% 0,56% 0,52% 09:25:13

Paládio (USD/t oz.) 964,2 0,62% 2,92% 40,45% 09:20:46

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 60,5 0,17% 6,60% 3,08% 09:24:35

Petróleo WTI (USD/bbl.) 53,9 0,06% 3,81% -5,49% 09:25:57

Gasolina (USd/gal.) 176,8 -0,03% 11,13% 8,05% 09:10:08

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,0 0,40% -6,44% -19,63% 09:25:58

Etanol (USD/gal.) 1,4 57% -308% -70% 08:53:25

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 349,3 0,07% -1,69% -8,09% 09:24:28

Soja (USd/bu.) 992,3 0,61% 1,41% -0,08% 09:25:59

Café Robusta (USD/MT) 1.941,0 -0,15% -0,15% -9,68% 09:20:28

Café Arábica (USD/bag) 161,5 1,76% -1,34% -7,32% 27/10/2017

Açúcar (CNY /MT) 6.393,0 0,03% 4,63% -7,54% 30/10/2017

Boi Gordo (USd/lb.) 120,8 0,10% 4,84% 20,10% 27/10/2017
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Hypermarcas: Números do 3º trimestre  

 

 

 

 

 

 

 

 
A Hypermarcas divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2017 
(3T17), na sexta-feira, após o fechamento do mercado. A companhia 
registrou mais um sólido desempenho, com ganhos de Market Share 
e esforços em inovação. 
 
No 3T17, a Receita Líquida da Hypermarcas foi de R$ 954,6 milhões 
(+17,7% A/A), reflexo do avanço da demanda pelos produtos, assim 
como a recuperação da carteira não atendida de cerca de R$ 35,0 
milhões do 2T17.  
 
No trimestre, a Hypermarcas ganhou mercado de acordo com a IMS 
Health. A demanda por produtos da Companhia cresceu 12,6%, um 
crescimento 1,5 ponto percentual acima do mercado, que avançou 
11,1%. Branded Prescription e Consumer Health, cresceram 13,3% no 
3T17, 3 pontos percentuais acima do mercado, que cresceu 10,3%. 
Destacaram-se no trimestre o analgésico Alivium e os 
dermocosméticos de Mantecorp Skincare.  
 
Em termos operacionais, o EBITDA das Operações Continuadas 
atingiu R$ 292,0 milhões (+14,3% A/A) no 3T17 e margem de 30,6%. 
Houve contração de 0,4 ponto percentual (A/A) da Margem EBITDA 
sobretudo pela combinação entre redução da Margem Bruta e 
aumento, como percentual da Receita Líquida, das Despesas com 
Vendas, Gerais e Administrativas (ex-Marketing) e das Outras 
Despesas Operacionais, que foi apenas parcialmente compensada 
pela redução das Despesas com Marketing. O crescimento do 
resultado operacional levou o Lucro Líquido das Operações 
Continuadas para R$ 219,4 milhões no trimestre (+19,3% A/A). 
 
Em termos de geração de caixa, a Companhia registrou um Fluxo de 
Caixa Operacional de R$ 174,7 milhões no 3T17, encerrando o 
trimestre com uma posição de caixa líquido positivo de R$742,3 
milhões, mesmo após a distribuição de R$ 821,9 milhões relativa à 
redução de capital finalizada em julho.  
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 75.976 0,10% 2,26% 26,15% 27/10/2017

IBrX (Ibrx 100) 31.449 0,08% 2,08% 26,87% 27/10/2017

IMOB (Imobiliário) 756 0,41% -1,97% 31,03% 27/10/2017

INDX (Industrial) 15.005 -0,26% 1,88% 19,47% 27/10/2017

IFNC (Financeiro) 8.284 -0,06% 2,00% 30,10% 27/10/2017

ICON (Consumo) 3.701 0,02% -1,17% 31,01% 27/10/2017

IMAT (Materias básicos) 2.393 -0,84% 7,76% 32,59% 27/10/2017

IEE (Energia Elétrica) 40.899 0,25% -0,98% 13,27% 27/10/2017

UTIL (Utilidade Pública) 4.128 0,31% 0,23% 9,44% 27/10/2017

IFIX (FI Imobiliário) 2.216 0,17% -0,24% 18,83% 27/10/2017

IGC (Gov . Corp.) 11.725 0,11% 1,32% 29,67% 27/10/2017

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.509 0,28% 0,94% 28,12% 27/10/2017

ITAG (Tag Along) 16.738 0,10% 1,14% 29,63% 27/10/2017

IDIV (Div idendos) 4.273 -0,08% 3,08% 31,46% 27/10/2017

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,241 -0,18% -2,43% 0,43% 09:35:59

Selic 7,50% 25/10/2017

DI Jan 21 9,09% -0,33% 3,53% -19,84% 09:21:15

DI Jan 23 9,78% -0,31% 3,27% -15,76% 09:20:46

CDS 5 anos (em p.b.) 172 -1,29% -12,42% -38,88% 09:34:31

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 5 Dias 1 mês

Bancos 21.255 5.620 15.635 -1.585 -1.340 1.620

Inv estidor Estrangeiro 155.442 217.917 -62.475 2.174 17.902 -34.447

Fundos 246.386 192.324 54.062 -999 -14.747 34.734

Pessoa Física 1.240 2.450 -1.210 430 -1.895 -2.020

Variação líquida

EMPRESAS  BRASIL 

 

Hypermarcas (3T17)       

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

Receita Líquida 2.737 17,7% 890 207,4% 

EBITDA  292 14,3% 291 0,5% 

Margem EBITDA 10,7% - 32,6% -22,0 p.p. 

Lucro Líquido 219 19,3% 214 2,3% 
Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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Hypermarcas: Números do 3º trimestre  
 
Por fim, de acordo com o management, a inovação permanece como um dos principais focos da Hypermarcas, que recentemente 
inaugurou seu novo centro de inovação, o Hynova, que deve contribuir significativamente para uma maior assertividade de 
lançamentos, visando acelerar a expansão do portfólio da companhia em suas três unidades de negócio (OTC, Branded Prescription e 
Consumer Health). No trimestre, os gastos com Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia chegaram ao patamar de 2,5% da Receita 
Líquida, com aumento de 0,5 ponto percentual em comparação com o 3T16, e o índice de inovação – correspondente ao percentual da 
Receita Líquida proveniente de produtos lançados nos últimos cinco anos – atingiu o nível de 31,4%, maior percentual já registrado na 
história da Companhia. 
 
Impacto: Positivo. O destaque desse trimestre fica para o aumento de Market Share da Hypermarcas, que conta com um balanço sólido e 
capacidade de investimento em inovação. O forte avanço do lucro e a manutenção de margens líquidas indicam que a empresa pode 
começar a estratégia de remunerar os acionistas com dividendos. Ainda enxergamos capacidade do management em aumentar o fluxo 
de caixa livre da companhia, principalmente com o foco na diminuição do Ciclo de Conversão de Caixa. 
 
Duratex: Fortes números do 3º tri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na última sexta feira, 27, após fechamento do mercado, a Duratex divulgou seu resultado do 3T17. O resultado veio forte, superando a 
estimativa do mercado, tanto na Receita Líquida, como na linha do Ebitda e Lucro Líquido; além de apresentar avanços em suas 
margens operacionais.  
 
A Receita Líquida Consolidada foi de R$1.019,5 milhões (+5,4% A/A e +11,2% T/T) no 3T17, vindo acima do esperado pelo mercado. 
Deste total, R$175,6 milhões são referentes às exportações e à subsidiária da Colômbia, representando 17,2% do total. Os maiores 
volumes de produtos vendidos na divisão de Deca e Madeira, em função do (1) nível mais aquecido de demanda do mercado 
doméstico e (2) aumentos nos preços, foram os principais impulsionadores do avanço na receita no trimestre.   
 
O Custo Caixa, ou seja, o Custo dos Produtos Vendidos apurado no 3T17, foi de R$ 628,3 milhões. O resultado representou aumento de 
3,8% A/A, mesmo assim, veio abaixo da evolução de receita líquida de 5,4% no mesmo período. Nas despesas, também observamos 
um crescimento frente ao 3T16 em função do aumento do volume expedido e a maior participação de exportações.  
 
O EBITDA ajustado e recorrente foi de R$295,4 milhões (+10,2% A/A e +15% T/T) no 3T17, vindo acima da expectativa do mercado. Entre 
os principais motivos para esse forte avanço, temos: (i) ações de racionalização de custos, com aumento de produtividade; (ii) 
disciplina da nova estratégia comercial; (iii) melhores condição de mercado que impulsionaram os volumes vendidos; e (iv) gestão de 
custos e despesas abaixo do crescimento da receita. A margem Ebitda ficou em 23,4% 
 
Na última linha, o lucro líquido ajustado foi de R$83,1 milhões, superando a expectativa do consenso. Além da melhora operacional no 
trimestre, houve impacto positivo extraordinário da venda de terras da controlada Duratex Florestal. Já o endividamento líquido 
apresentou uma queda em relação ao trimestre anterior. O endividamento líquido ao final do trimestre totalizou R$ 2.069,5 milhões, R$ 
58,0 milhões inferior ao apurado no mesmo período do ano passado. Assim, o indicador Dívida Líquida pelo EBITDA foi de 2,77x no 
3T17 (vs. 2,89x no 2T17).  
 
Impacto: Positivo. O resultado do trimestre reflete o impacto positivo das iniciativas de corte de custos, dos aumentos de preço praticados 
e de uma demanda melhor do que os últimos períodos. Esses fatores impulsionaram os volumes e a rentabilidade da Divisão Madeira e 
Deca. Destaque do período também para sua geração de caixa operacional que se beneficiou de uma diluição de custos fixos mais 
eficiente, devido ao maior volume expedido, e nível de preço mais favorável. 
 
 
 

RESULTADOS DO 3T17 

Duratex (3T17)         

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

Receita Líquida 1.020 5,4% 968 5,3% 

EBITDA  205 10,2% 161 27,2% 

Margem EBITDA 20,1% - 16,6% 3,5 p.p. 

Lucro Líquido 52 - 2 - 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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Usiminas: Sólido resultado para o 3T17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A companhia divulgou, na sexta-feira antes da abertura do mercado, o resultado referente ao terceiro trimestre de 2017 (3T17). O 
resultado foi impulsionado, principalmente: (i) pelo melhor desempenho da Mineração, que apresentou maior volume de vendas 
(+53% T/T e +44 A/A); e (ii) sólido desempenho no setor siderúrgico, com maiores preços praticados no período; mas parcialmente 
pressionado pelo crescimento dos custos, devido ao aumento do CPV do aço, e despesas.  
 
A receita líquida do 3T17 foi de R$2,7 bilhões (+6,5% T/T). As Unidades de Mineração, com a retomada da exportação de minério de 
ferro, Siderurgia e Transformação do Aço foram as que contribuíram para este aumento, impulsionadas pelo aumento de volume de 
vendas. 
 
O custos no 3T17 totalizaram R$2,4 bilhões, frente aos 2,2 bilhões no 2T17. O Resultado foi impactado pelos maiores custos de 
produção, na unidade de Siderurgia, e maiores custos com fretes ferroviário e marítimo, no segmento de Mineração,  devido à 
retomada da exportação. A margem bruta foi de 13,1% no 3T17, contra 14,9% no 2T17. 
 
Com relação as despesas, houve uma redução de  4,0% nas despesas com vendas, em função da menor provisão para devedores 
duvidosos. Por outro lado, (i) despesas gerais e administrativas reportaram crescimento de 9,8% T/T - devido ao aumento em serviços 
de terceiros relacionados aos honorários dos envolvidos na renegociação da dívida da Companhia; (ii) provisões para demandas 
judiciais e gastos envolvendo acordo com a Porto Sudeste também pressionaram o resultado operacional. 
 
Assim, o EBITDA Ajustado totalizou R$452,8 milhões no 3T17 (-40% T/T), vindo ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado. O 
crescimento da primeira linha compensou os aumentos de custos e despesas no período. A margem de EBITDA Ajustado no 3T17 foi de 
16,5%, contra 29,2% no 2T17 (-12,6 p.p.). No entanto, acreditamos que a menor ociosidade na capacidade da Usiminas, em função do 
maior volume a ser vendido, em conjunto  com um ambiente mais favorável para reajustes de preços deve impulsionar o Ebitda dos 
próximos trimestres.  
 
Na ultima linha, a companhia registrou lucro líquido de R$75,9 milhões, contra R$175,7 milhões no 2T17. A dívida líquida consolidada 
em 30/09/17 era de R$4,7 bilhões e o indicador dívida líquida / EBITDA encerrou o 3T17 em 2,4x, contra 2,8x no 2T17. Esse desempenho 
mais positivo do processo de desalavancagem financeira foi impulsionado pela melhor geração de caixa operacional no período e 
valorização do real no resultado financeiro da empresa. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Embora ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado, observamos uma melhora tanto no segmento 
de siderurgia (com crescimento dos preços praticados e aumento dos volumes vendidos), como no segmento de mineração. A estratégia 
de precificação, alinhada com a recuperação dos volumes de vendas, continuam a contribuir nos resultados da Usiminas. A empresa vem 
apresentando crescimento do Ebitda, e consequentemente redução de sua alavancagem financeira.  
 
Para o longo prazo, consideramos que o ambiente econômico doméstico mais favorável, com níveis de confiança se recuperando, 
combinado com a queda de juros, podem levar a uma demanda de aço acima do esperado e beneficiar os resultados da Usiminas. O 
aumento da demanda diminuiria também parte da ociosidade das operações, e diluiria significativamente os custos fixos da companhia. 
Além disso, a previsão é de continuidade da desalavancagem nos próximos trimestres. Para enfrentar o período mais desfavorável da 
economia doméstica, a Usiminas vem buscando melhorar seu fluxo de caixa para tornar a empresa mais saudável financeiramente.  
 
Vemos ainda um cenário positivo para usiminas, em meio: (i) aumento dos preços internacionais do aço, tendo espaço para novos 
reajustes no mercado interno; (ii) aumento do volume de vendas em função da retomada da atividade econômica local; (iii) continuidade 
no controle de custos e despesas.  

RESULTADOS DO 3T17 

Usiminas (3T17)         

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

Receita Líquida 954 17,7% 890 7,1% 

EBITDA  292 14,3% 291 0,5% 

Margem EBITDA 30,6% - 32,6% -2,0 p.p. 

Lucro Líquido 219 19,3% 214 2,3% 
Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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CALENDÁRIO 3T17 

Empresa Data Pré ou Pós Teleconferência 

CTEEP 30/10/2017 - 31/10/2017 

Cielo 30/10/2017 Pós 31/10/2017 

M. Dias Branco 30/10/2017 Pós 31/10/2017 às 10h00 

SulAmérica 30/10/2017 Pós 31/10/2017 às 10h00 

Multiplan 30/10/2017 Pós 31/10/2017 às 11h00 

TIM 31/10/2017 - - 

EDP 31/10/2017 Pós - 

Magazine Luiza 31/10/2017 - 01/11/2017 

Arezzo&Co 31/10/2017 Pré 01/11/2017 às 11h00 

Energias do Brasil 31/10/2017 - 01/11/2017 

Terra Santa Agrícola 31/10/2017 Pós 01/11/2017 às 15h00 

Porto Seguro 31/10/2017 - 01/11/2017 

B2W Digital 01/11/2017 Pós 03/11/2017 

AES Eletropaulo 01/11/2017 Pós 06/11/2017 

AES Tietê 01/11/2017 Pós 06/11/2017 

CVC 03/11/2017 - - 

Banco ABC Brasil 03/11/2017 Pós 06/11/2017 
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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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