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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
Cielo: ambiente competitivo ainda pressiona o resultado do 
3T17 
Impacto: Marginalmente Positivo. 
 

 

Itaú Unibanco: Fortes números para o 3T17 
Impacto: Positivo.   
 
 
Multiplan: Divulga seus resultados referentes ao 3T17 
Impacto: Neutro.  
 
 
 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 74.800 -1,55% 0,68% 24,20% 30/10/2017

S&P 500 (EUA) 2.573 -0,32% 2,12% 14,92% 30/10/2017

IPC (México) 48.855 -0,72% -2,96% 7,04% 30/10/2017

STOXX 600 (Europa) 395 0,19% 1,67% 9,19% 09:29:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.490 0,02% 1,58% 4,85% 09:29:14

DAX (Alemanha) 13.230 0,09% 3,12% 15,23% 30/10/2017

CAC 40 (França) 5.498 0,09% 3,16% 13,08% 09:29:00

NIKKEI 225 (Japão) 22.012 0,00% 8,13% 15,16% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.393 0,09% 1,33% 9,33% 05:29:22

ASX 200 (Austrália) 5.909 -0,17% 4,00% 4,29% 04:09:26

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 58,5 -0,39% -5,69% -25,80% 08:49:00

Cobre (USd/lb.) 311,1 -0,03% 5,28% 23,21% 09:34:13

Ouro (USD/t oz.) 1.273,9 -0,30% -0,85% 9,28% 09:34:08

Prata (USD/t oz.) 16,8 -0,10% 0,92% 3,79% 09:33:30

Platina (USD/t oz.) 919,3 -0,37% 0,42% 0,38% 09:33:42

Paládio (USD/t oz.) 970,0 0,76% 3,53% 41,29% 09:33:44

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 60,8 -0,21% 7,01% 3,47% 09:33:59

Petróleo WTI (USD/bbl.) 54,0 -0,20% 4,02% -5,29% 09:34:13

Gasolina (USd/gal.) 176,1 -0,20% 10,65% 7,58% 09:11:31

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,0 -0,27% -7,01% -20,12% 09:34:03

Etanol (USD/gal.) 1,4 78% -288% -49% 30/10/2017

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 348,5 -0,07% -1,90% -8,29% 09:33:55

Soja (USd/bu.) 985,8 0,13% 0,74% -0,73% 09:33:43

Café Robusta (USD/MT) 1.891,0 -0,99% -2,73% -12,01% 09:34:11

Café Arábica (USD/bag) 160,7 -0,53% -1,86% -7,80% 30/10/2017

Açúcar (CNY /MT) 6.369,0 -0,38% 4,24% -7,88% 31/10/2017

Boi Gordo (USd/lb.) 123,4 2,13% 7,07% 22,66% 30/10/2017

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

31 de Outubro de 2017 
 

* As datas se referem ao fechamento do dia útil a anterior a data do relatório 

** Nota: Os horários destacados no campo “data” presentes na tabela são 
pertinentes a data de publicação do relatório. 
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Cielo: ambiente competitivo ainda pressiona o resultado 

do 3T17 

 

 

 

 

 

 

 
 
Apesar da recuperação nos volumes financeiros  de transações 
(+11,3% A/A), a Receita Líquida da Cielo recuou para R$2.930,8 
milhões (-4,3% A/A) no 3T17. A diminuição da receita líquida deve-se: 
(i) à redução do preço médio, em virtude do crescimento da 
participação do produto débito; (ii) concentração em clientes do 
segmento Grandes Contas; (iii) do ambiente competitivo; (iv) redução 
nas receitas de aluguel de equipamentos de captura dada a redução 
no parque instalado; e (v) queda de receitas da Controlada M4U dada 
a mudança do modelo de negócio que passou de revenda para 
comissionamento nas vendas de recarga de celular, compensado 
parcialmente pela contínua expansão dos negócios da Controlada 
Cateno. 
 
Com os custos operacionais caindo menos que a Receita Líquida, o 
EBITDA foi de R$1,3 bilhão (-6,1% A/A), com margem EBITDA de 
44,3%, queda de 0,8 ponto percentual vs o 3T16. 
 
O ponto positivo ficou para a recuperação da última linha do 
resultado, com o Lucro líquido ajustado de R$1.084,6 milhões (+0,7% 
A/A) no 3T17, em virtude do aumento das receitas financeiras 
(oriundo do caixa gerado em suas operações e à aplicação do 
excedente de caixa no início das operações do FIDC Plus) e queda 
das despesas financeiras (basicamente em virtude da amortização da 
segunda parcela das debêntures públicas em abril de 2017). 
 
Impacto: Marginalmente positivo. A Cielo apresentou um resultado 
com sinais mais animadores no trimestre, mas ainda em meio à um 
ambiente competitivo. Os volumes mostram uma recuperação da 
atividade econômica no mercado local, além disso o bom controle de 
despesas ajudou na tentativa de manutenção das margens da 
companhia. 
 
 Acreditamos que a reação do mercado deve ser positiva, com os 
números superando as expectativas do mercado e o lucro se 
recuperando.  
 
Olhando para frente, acreditamos que o cenário para a empresa deve 
continuar desafiador, influenciado por: (i) indefinição regulatória; (ii) 
concorrência acirrada; e (iii) recuperação mais gradual da economia 
local, após os benefícios da liberação dos recursos do FGTS. 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 74.800 -1,55% 0,68% 24,20% 30/10/2017

IBrX (Ibrx 100) 30.961 -1,55% 0,50% 24,90% 30/10/2017

IMOB (Imobiliário) 737 -2,54% -4,46% 27,70% 30/10/2017

INDX (Industrial) 14.823 -1,21% 0,64% 18,02% 30/10/2017

IFNC (Financeiro) 8.096 -2,27% -0,32% 27,15% 30/10/2017

ICON (Consumo) 3.644 -1,53% -2,68% 29,00% 30/10/2017

IMAT (Materias básicos) 2.384 -0,38% 7,35% 32,08% 30/10/2017

IEE (Energia Elétrica) 40.234 -1,63% -2,59% 11,43% 30/10/2017

UTIL (Utilidade Pública) 4.073 -1,34% -1,11% 7,97% 30/10/2017

IFIX (FI Imobiliário) 2.223 0,32% 0,08% 19,21% 30/10/2017

IGC (Gov . Corp.) 11.520 -1,75% -0,45% 27,40% 30/10/2017

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.459 -2,01% -1,08% 25,55% 30/10/2017

ITAG (Tag Along) 16.465 -1,63% -0,51% 27,51% 30/10/2017

IDIV (Div idendos) 4.207 -1,55% 1,48% 29,42% 30/10/2017

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,278 0,07% -3,53% -0,70% 09:44:14

Selic 7,50% 25/10/2017

P/L Ibov espa (atual) 22,3x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,9x -

DI Jan 21 9,20% 1 p.p. 42 p.p. -214 p.p. 09:42:41

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 20.670 5.535 15.135 -500 -165

Inv estidor Estrangeiro 152.401 216.383 -63.982 -1.507 -33.455

Variação líquida

EMPRESAS  BRASIL 

 

Cielo (3T17)         

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

Receita Líquida 2.931 -4,3% 2.891 1,4% 

EBITDA 1.298 -6,1% 1.220 6,4% 

Margem EBITDA 44,3% -0,8 p.p. 42,2% 2,1 p.p. 

Lucro Líquido 1.085 0,7% 1.001 8,4% 
Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

* As datas se referem ao fechamento do dia útil a anterior a data do relatório 

** Nota: Os horários destacados no campo “data” presentes na tabela são 
pertinentes a data de publicação do relatório. 
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Itaú Unibanco: Fortes números para o 3T17 
 
Ontem, após fechamento do mercado, o Itaú Unibanco divulgou o balanço do terceiro trimestre de 2017  (3T17). O resultado mostrou 
melhora na rentabilidade e linha final do banco na comparação trimestral, ficando acima da expectativa do mercado.  
 
O Itaú Unibanco reportou lucro líquido recorrente de R$ 6,25 bilhões no 3º trimestre (+1,4% T/T), vindo acima do esperado pelo 
mercado (1,3% R/E). As principais diferenças entre o lucro líquido e o resultado recorrente foram: (i) R$ 155 milhões decorrente da 
venda de ações detidas na resseguradora IRB Brasil, que abriu capital na bolsa; (ii) ajustes de R$ 137 milhões no valor de ativos 
(principalmente relacionados à tecnologia); e (iii) outras provisões. 
 
O resultado final foi influenciado pela (i) melhora no custo do crédito (-10,8%), reflexo de menores gastos com provisões para 
devedores duvidosos, em linha com a tendência de melhora da inadimplência; e (ii) maiores ganhos com receitas de serviços e tarifas 
(+4,0%), reflexo (1) crescimento dos ativos sob administração e (2) crescimento em receita com cartões de crédito. Esses fatores 
compensaram as quedas das margens financeiras com clientes, impactadas pela (i) redução das taxas de juros; (ii) limitação de uso do 
crédito rotativo; e (iii) ganhos não recorrentes como operações estruturadas de clientes do atacado e maiores ganhos com derivativos 
comerciais das operação na América Latina. 
 
Com relação as receitas de prestação de serviços houve um crescimento de 3,7% T/T, para R$ 9,8 bilhões, enquanto as despesas com 
PDD recuaram para R$ 4,28 bilhões (-13,5% T/T). A taxa de inadimplência permaneceu praticamente estável em 3,2%. 
 
Já a carteira de crédito total no 3T17 foi de R$ 575,2 bilhões (-1,3% T/T). Pessoas físicas apresentaram um avanço de 0,3% T/T, 
compensando a queda com pessoa jurídica de 4,9%T/T. Por fim, com relação ao ROAE (Retorno Médio Sobre o Patrimônio) do Itaú no 
3T17 ficou em 21,6% (+0,1 p.p. T/T e +1,7 p.p. A/A), mais uma vez avançando frente aos últimos períodos.   
 
Impacto: Positivo. O resultado do Itaú Unibanco veio com ótima rentabilidade, superando as projeções dos analistas. Dentre os principais 
resultados no período, destacamos: (i) melhoria na qualidade de crédito, influenciado também por venda de algumas carteiras; (ii) índice 
de inadimplência em patamares mais confortáveis que o 1S17, e com tendência de queda para o 2S17; compensando a carteira de crédito 
que continua ainda fraca, impactado pela conjuntura macroeconômica.  
 
Os números ainda vieram em linha com seu guidance, que parece ser possível de atingir. O Itaú ainda divulgou o pagamento de 
dividendos de R$ 6,5 bilhões, ligeiramente inferior ao lucro líquido reportado no trimestre.  

RESULTADOS DO 3T17 

Fonte: Itaú Unibanco (2017) 
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Multiplan: Divulga seus resultados referentes ao 3T17 

 
A Multiplan é uma das maiores empresas de shopping centers do Brasil. Atua no planejamento, desenvolvimento, propriedade, e 
administração de um dos maiores portfólios de shopping centers do Brasil. A companhia divulgou seu resultado referente ao terceiro 
trimestre de 2017 (3T17) com resultado misto em relação ao esperado pelo mercado.   
 
O crescimento das vendas nas mesmas lojas (SSS) foi de 7,3% A/A no 3T17, ultrapassando o índice de Aluguel nas Mesmas Lojas pela 
primeira vez desde 2014. As vendas totais cresceram 8,1%, com cinco shoppings centers crescendo acima de dois dígitos. A taxa de 
ocupação do trimestre se manteve praticamente estável em 97,5%. A taxa de inadimplência líquida (considera recuperações 
anteriores) reduziu de 2,2% no 3T17, enquanto que a perda de aluguel foi de 1,7%.  
 
A Receita de Locação foi R$233,7 milhões (+9,40% A/A) devido principalmente a um incremento de R$18,0 milhões no aluguel mínimo 
no período, enquanto que a Receita de Estacionamento foi de R$44,4 milhões (-0,1% A/A), resultando em um Resultado Operacional 
Líquido (NOI) de R$248,8 milhões (+8,30% A/A), beneficiado por um aumento de 9,4% na receita de locação e por uma redução de 1,2% 
nas despesas de shopping centers. A margem NOI apresentou um aumento de 124 p.b., chegando a 86,7%. 
 
O EBITDA consolidado do trimestre foi de R$181,1 milhões (-1,8% A/A), principalmente devido ao aumento do valor dos planos de 
Phantom Stock Options (valorização de R$8,01 (+12,3%) do preço da ação no trimestre, que impactou a marcação a mercado trimestral 
dos planos de Phantom Stock Options). Desconsiderando a linha de remuneração baseada em ações em ambos os períodos, o EBITDA 
do trimestre teria aumentado 7,3% sobre o 3T16, alcançando R$205,6 milhões, com uma margem de 70,6%. 
 
Na última linha, o Lucro Líquido foi de R$75,55 milhões (+30,2% A/A) devido principalmente a (i) um aumento de 7,9% na receita 
líquida, (ii) uma redução de 66,1% no imposto de renda e contribuição social, por conta de um anúncio de distribuição de Juros sobre o 
Capital Próprio de R$65,0 milhões no 3T17, (iii) uma queda de 9,4% no resultado financeiro líquido, mas parcialmente compensado 
pelo (iv) efeito da remuneração baseada em ações.   
 
O Fluxo de Caixa Operacional (lucro líquido + depreciação e amortização) foi de R$120,9 milhões (+26,0 % A/A), seguindo a tendência 
do lucro líquido.  
 
Impacto: Neutro. Em mais um trimestre, a Multiplan conseguiu entregar um resultado forte e resiliente, com crescimento de vendas nas 
Mesmas Lojas acima do Aluguel nas Mesmas Lojas pela primeira vez desde 2014, além disso, houve recuo na taxa de inadimplência. 
Portanto, o desempenho operacional segue melhorando, e o cenário de queda da inflação fortalece o ambiente do varejo, somado à 
injeção de recursos do FGTS. Houve melhora nos indicadores financeiros da empresa.   
 
As finanças da Companhia se mante m sólidas, a relação dívida líquida/EBITDA se mantém estável em 2,35x em setembro de 2017. Em 
setembro de 2017, a Multiplan anunciou a aprovação pelo Conselho Deliberativo do Clube Atlético Mineiro, de sua proposta de aquisição 
de 50,1% de participação no DiamondMall pelo montante de R$250 milhões. (ii) No mesmo mês, a Companhia anunciou a distribuição de 
R$65 milhões em Juros Sobre Capital Próprio. (iii) O ParkShoppingCanoas está próximo da entrega e sua inauguração está marcada para 
23 de novembro de 2017.  

RESULTADOS DO 3T17 
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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 

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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