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Junho: pessimismo dos investidores impactando as
ações do setor
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Fonte: Economatica

Durante junho, as ações das empresas do setor de construção civil acompanharam o
pessimismo que vem afetando os mercados emergentes desde o início do trimestre e caíram
fortemente, incluindo aquelas com bons resultados operacionais e financeiros, como Tenda
e MRV.
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Além de um cenário externo adverso (com a normalização da política monetária nos Estados
Unidos), o mercado acionário tem sido impactado pelas incertezas advindas do calendário
eleitoral e pelas revisões para baixo do PIB de 2018 do Brasil por analistas de mercado, com
sinais de retrocesso tanto na retomada do investimento privado quanto no aumento do
consumo das famílias.
Essa redução das expectativas pode ser observada na pesquisa da CNI de maio, que
mostrou queda não apenas no nível de atividade (de 46,9 para 44,4) e expectativas para os
próximos 6 meses (de 54,7 para 50,4), mas também nas intenções de investimento ( -2,7
pontos m/m), o que nos leva a concluir que os agentes econômicos estão adotando uma
posição mais conservadora para o 2S18.
Mesmo uma notícia positiva para o setor durante o mês não foi suficiente para reverter a
tendência de queda das ações. No início de junho, a Câmara dos Deputados aprovou um
porjeto de lei que regulamenta a questão dos distratos. De acordo com o assunto, que está
atualmente em discussão no Senado, se o comprador decidir cancelar a compra do imóvel,
o vendedor poderá reter 50% do valor já pago como multa. Em nossa opinião, a proposta é
positiva, uma vez que reduz a incerteza jurídica que prevalece atualmente devido à falta de
regras claras nesta matéria. No entanto, seu alcance é minimizado devido à diminuição das
entregas para os próximos meses, o que reduz o impacto dos distratos no resultado das
empresas.
Por fim, vale mencionar dois dados operacionais relacionados ao setor de incorporação
recém-divulgados. O primeiro diz respeito à manutenção da inadimplência das empresas no
nível mais alto desde que a informação começou a ser divulgada (segundo dados da Abecip,
a taxa de inadimplência das empresas foi de 10,9%, +0,3 p.p. superior m/m), indicando que
as empresas do setor ainda enfrentam dificuldades para cumprir seus pagamentos. O
segundo refere-se ao volume de contratações na área habitacional com funding do FGTS,
que vem apresentando uma redução significativa considerando os dados dos últimos 12
meses (-11,2% a.a, atingindo R$ 55,1 bilhões em junho/18). A nosso ver, isso pode afetar os
lançamentos e vendas de empresas focadas no segmento de baixa renda, se a tendência
de baixa persistir nos próximos meses.
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Fonte: Economatica e BB Investimentos. Dados
consideram apenas empresas que apresentaram ROE
positivo no período. P/BV de 03/07/2018.
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ROE UDM vs. P/BV
As empresas com maior desconto
(menor P/BV) e maior de
rentabilidade estão entre as mais
atraentes do setor.

Fonte: Economatica, Companies and BB Investimentos. P/BV de 03/07/2018.
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Fonte: Economatica e BB Investimentos

Evolução do Nível de Atividade
O Nível de Atividade atingiu
44,4 pontos em maio.
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Fonte: Sondagem Indústria da Construção CNI, CBIC
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Índice FipeZap / IPCA(*)
Nos últimos doze meses, a
variação
do
preço
dos
imóveis(FipeZap) acumulou 0,46%.
Considerando
a
inflação
corrente (IPCA) de 4,04% dos
últimos 12 meses, os preços
caíram 4,32% em termos reais.
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Fonte: Fipe and IBGE
(*) Conforme expectativas divulgadas no Boletim Focus

O primeiro gráfico mostra um
aumento nas vendas UDM
(+11,5% a/a), bem como uma
redução no nível de estoques
(11 meses de vendas).
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No gráfico do lado direito, uma
olhada nas entregas e distratos
em 12 meses, como percentual
das unidades entregues. Em
abril, os distratos sobre entregas
atingiram 37,2% (-1,7 p.p. m/m
+4,5 a/a).

Deliveries LTM
Cancellations/Deliveries (LTM)

180

45%

16

Months to sell inventory

150
12

40%

120

110

35%
90

8

90

30%
60

70

4

50

0

30

25%

0

20%

Fonte: Abrainc/Fipe

A captação líquida da Poupança
foi de R$ 1,2 bilhões em maio.
Em 2018, o saldo da captação
atingiu – R$ 1,4 bilhões.
Inadimplência das empresas
continua em níveis elevados,
alcançando 10,9% em maio (de
10,6% no mês anterior).

As contratações com funding da
Poupança nos UDM atingiu R$
45,2 bilhões em abril/18 (-0,3%
a/a).
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Fonte: ABECIP, BACEN e BB Investimentos.
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Nos últimos dozes meses,
criação de vagas teve uma
variação de 0,53%.
Quanto ao saldo líquido de
criação de vagas no setor de
construção civil, este veio 0,16%
superior m/m, acumulando uma
variação de -2,13% nos ultimos
doze meses.

Vagas de Empregago – Saldo UDM
Todos os Setores

Vagas de Emprego – Saldo UDM
Setor da Construção Civil
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Fonte: Caged.

As contratações com funding do
FGTS nos últimos dozes meses
atingiram R$ 55,4 bilhões em
junho/18, +14,5% a/a.
Quanto à captação líquida
acumulada 12 meses, esta
atingiu R$ 8,6 bilhões em
abril/18 (+82,2% m/m).
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Fonte: FGTS.
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Disclaimer
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. 22 da ICVM 598, 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.
3 – O Banco do Brasil S.A. detem indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, participação acionária no capital da Cielo S.A. (cuja
participação é detida pelo BB – Banco de Investimento S.A.) e do IRB Brasil Re, companhias brasileiras listadas na bolsa de valores que podem
deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas cobertas pelo BB – Banco de Investimento S.A.
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.

Analistas
Georgia Jorge

Items
3

4

5

-

-

-

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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