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Shoppings

Resultados 4T16: positivo, com taxa de ocupação
resiliente e forte crescimento da receita de aluguéis
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cobucci@bb.com.br

A Multiplan apresentou resultados positivos no 4T16, com taxa de ocupação resiliente e
forte crescimento da receita de aluguéis, apesar da elevação das despesas nos shopping
centers e declínio tanto no FFO como no lucro líquido. Nos últimos seis meses, a empresa
investiu na aquisição de participação em quatro empresas de sua própria carteira, alocando
R$ 731 milhões por R$ 59 milhões em NOI adicional. O CAPEX total em 2016 atingiu R$
952 milhões, três vezes superior ao montante investido em 2015. Um aumento de capital
privado de R$ 600 milhões e empréstimos recentes no montante de R$ 380 milhões
apoiaram essa estratégia. Vemos esses investimentos como positivos, apesar de alguns
impactos de curto prazo, conforme detalhado abaixo.
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Destaques operacionais. Em 2016, as vendas dos lojistas cresceram 2,9% a/a, com um
desempenho mais forte nos segmentos de serviços e casa & escritório. As vendas nas
mesmas lojas (SSS) aumentaram 1,5% no 4T16, o menor valor apresentado pela empresa
em um 4º trimestre, enquanto a SAS atingiu 2,5%, também bastante abaixo do crescimento
médio da empresa. Em 2016, o SSS aumentou 1,9%, enquanto o SAS aumentou 3,3%. A
taxa de ocupação ficou estável em 97,3% (-10 bps t/t). O shopping Santa Ursula segue
com desempenho abaixo da média, e sua taxa de ocupação é atualmente a única abaixo
de 90% na carteira da companhia. No entanto, a força da empresa vem de seus ativos
mais maduros: 9 dos 18 shoppings apresentaram taxas de ocupação acima de 98% e estes
ativos correspondem a cerca de 67% das receitas de aluguel. O custo de ocupação atingiu
12,1% no 4T16, +50 bps a/a, o pior resultado de um quarto trimestre desde 2012. A taxa
bruta de inadimplência melhorou novamente, atingindo 2,4%, seguindo uma tendência de
queda de seu pico de 4,5% no 1T16.
Desempenho econômico/financeiro. A receita líquida atingiu R$ 297,6 milhões no 4T16
(+3,8% a/a) e R$ 1.257 milhões no exercício de 2016 (+4,1% a/a). A receita de aluguel
apresentou um forte crescimento de 11,7% a/a no trimestre, beneficiada pelas aquisições
de participação, enquanto a receita de estacionamento aumentou 8,5%. As despesas de
shopping centers aumentaram 54% neste trimestre e 43% no ano de 2016, devido a
inadimplências passadas, aumento de vacância e maiores custos de condomínio após as
aquisições. As despesas gerais e administrativas continuam sob controle e tiveram um
modesto aumento de 3,7%. Como função destes resultados, o NOI (Resultado Operacional
Líquido) cresceu 3,2% em 2016, uma vez que o crescimento da receita de aluguel
compensou o crescimento das despesas. Um forte aumento do imposto de renda levou a
uma queda de 38% no lucro líquido (devido às aquisições de participação e ao menor
volume de JCP, afetando as taxas de imposto).
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Fonte: Economatica e BB Investimentos
R$ Milhões

4T16

A/A

T/T

1S16

A/A

Taxa de ocupação

97.3%

-0.7 p.p.

-0.1 p.p.

97.5%

-0.8 p.p.

SSS (Same Store Sales)

1.5%

-0.6 p.p.

-1.3 p.p.

1.9%

0.1 p.p.

Receita Líquida

311.1

3.8%

15.2%

1,129.8

4.1%

EBTIDA

239.8

5.5%

30.0%

818.3

3.7%

Margem EBITDA (%)

77.1%

1.2 p.p.

8.8 p.p.

72.4%

-0.3 p.p.

85.2

-38.2%

46.8%

311.9

-13.9%

Margem Líquida (%)

27.4%

-18.6 p.p.

5.9 p.p.

27.6%

-5.8 p.p.

FFO (Funds From Operation)

133.2

-24.0%

39%

484.2

-8.8%

Margem FFO (%)

42.8%

-16 p.p.

7 p.p.

42.9%

-6.0 p.p.

Lucro Líquido

Endividamento (R$ Milhões)

4T16

A/A

T/T

Dívida total

2,882.3

32.6%

12.5%

Dívida Líquida

2,414.9

34.1%

28.3%

Dívida Líquida / EBITDA

3.0x

+0.7x

+0.6x

Dívida CP / Dívida Total

13.2%

+5.1 p.p.

+5.5 p.p.

Dívida Líquida / Patrimônio Líquido

54.2%

11.2 p.p.

11.1 p.p.

Fonte: Multiplan e BB Investimentos
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Conclusão. Os resultados do 4T16 da Multiplan foram moderadamente fortes. O desempenho operacional foi resiliente, sustentando a taxa de
ocupação e apresentando algum crescimento modesto na maioria dos indicadores. Apesar dos sólidos dados de receita líquida e EBITDA, o
desempenho econômico-financeiro sofreu com elevação nas despesas e nos impostos, o que afetou o lucro líquido e o FFO. No entanto, consideramos
esse resultado como positivo, pois apesar dos impactos de curto prazo relacionados a impostos, as aquisições de participação reforçaram a estratégia
da empresa de investir em um portfólio maduro e lucrativo. Continuamos a ver a Multiplan como o melhor player no segmento Shoppings, devido a
fatores como: i) portfólio dominante e resiliente; ii) alavancagem confortável, que pode permitir movimentos adicionais de M&A; e iii) um banco de
terrenos composto por 820.519 m², que pode ser utilizado em futuros desenvolvimentos.
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INFORMAÇÕES RELEVANTES
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com
base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou
tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas
derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam
afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de
investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores
mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para
qualquer finalidade.
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:
1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou
com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o
Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s)
analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse
dessa(s) empresa(s).
2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s),
mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir
participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e
intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.

Informações Relevantes – Analistas
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de investimento”), declara(m)
que:
1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram
elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo.
2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços
prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas.
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3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações
e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise.
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à
companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório.
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise.
6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não
implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
RATING
“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação
de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O
investidor não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento.
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