Segunda-feira, 13 de maio de 2019
Bom dia,

Contexto macro em deterioração. Em âmbito econômico, o Boletim Focus dessa semana mostra mais uma
rodada negativa nas projeções de atividade, com a mediana para o PIB desse ano caindo para 1,45%. Cabe
lembrar que no início do ano a expectativa era de um crescimento de 2,53%. Para câmbio e juros não houve
alterações nesta divulgação, tampouco nas previsões para 2020. Já na seara política, o cenário também vem
se mostrando cada vez mais desafiador, agora, com os filhos de Bolsonaro voltando a incendiar a relação
entre
executivo
e
legislativo.

Impasse sino-americano pressiona mercados. Os tweets de Trump deixaram o clima ainda mais tenso ao
longo do final de semana, com a exigência de promessas de mudanças na lei de Pequim sendo mal recebida

pelos líderes do gigante asiático, que garantem que não vão engolir qualquer "fruto amargo". O
recrudescimento da retórica míngua a esperança de um acordo no curto prazo e reacende os temores
quanto a uma desaceleração acentuada da economia global. Com isso, e diante de uma agenda de
indicadores vazia nesta segunda-feira, a maior parte das Bolsas asiáticas fechou em queda, mesma
tendência dos índices europeus nesta manhã. Os futuros de NY apontam para perdas acentuadas, e por
aqui
não
é
diferente.

Números sem surpresas da Direcional (DIRR3). Trimestre mais fraco para as incorporadoras voltadas para o
MCMV, com a mudança de governo influenciando principalmente a velocidade dos repasses. O grande

efeito disso é na geração de caixa, que voltou a ser negativa nesses três meses. Mesmo com a queda de
11% na receita em relação ao 4T18, as margens da Direcional seguiram saudáveis nesse trimestre,
melhorando em relação ao trimestre imediatamente anterior. A dívida líquida da companhia aumentou
nesses três meses, fruto do que comentamos no começo do texto, fazendo o indicador de dívida líquida /
patrimônio líquido chegar a 15,5%, vindo de 9,9% há três meses, mas ainda em um patamar confortável. O
desempenho da companhia e das demais incorporadoras voltadas para baixa renda depende muito da
retomada na velocidade de repasses no programa MCMV, que tem se normalizado, segundo as
incorporadoras, mas ainda tem um panorama bastante incerto, especialmente a partir do segundo
semestre.
Argentina continua afetando os números da Alpargatas (ALPA4). A receita líquida apresentou evolução no
1T19 de 4,2% em relação ao 1T18, refletindo o crescimento em todos os negócios do Brasil (Havaianas
Brasil, Mizuno, Osklen) e pelo crescimento de 16,1% nas operações internacionais de Havaianas
(impulsionado pela apreciação do dólar e euro frente ao real), mesmo com o impacto negativo de variação
cambial/correção monetária na Argentina. O EBITDA recorrente, sem as operações de Topper e Têxtil da
Argentina, cresceu 7%, com margem EBITDA permanecendo praticamente em linha (-0,3 p.p.) com o
mesmo período de 2018. Já o lucro líquido do período foi fortemente afetado pela Argentina, com o
resultado
financeiro
refletindo
negativamente
nos
números.
Notre Dame (GNDI3) reporta bom desempenho. A receita líquida consolidada no 1T19 apresentou um
aumento de 32,1% comparando com o mesmo período de 2018, com crescimento em suas três linhas de
negócios, planos de saúde, planos odontológicos e serviços hospitalares. Além dos números positivos pela
consolidação da receita do Grupo Green Life, que integrou os negócios no início deste ano. O EBITDA e o

lucro líquido do período apresentaram bom desempenho, mesmo sendo afetados pelo efeito da nova
contabilização das regras do IFRS 16, onde algumas despesas com aluguéis e leasings acabaram
aumentando custos e despesas, além do impacto da maior despesa financeira, depreciações e
amortizações.
M.Dias Branco (MDIA3) tem resultado aquém do esperado. No comparativo do 1T19 versus 1T18, a receita
líquida total cresceu 8,2%, por conta da melhora na divisão de massas e elevação nos preços de todos os
produtos, sendo compensado pela retração de 7,3% no volume de vendas total. Já o EBITDA e o lucro
líquido apresentaram redução, de 38,9% e 59,3%, respectivamente, devido ao resultado aquém das
expectativas na linha de biscoitos, afetado por elevados níveis de estoques de seus clientes na primeira
metade do 1T19 e pela alta do custo do trigo em reais. Com relação ao lucro líquido, a retração deu-se
pelos fatores mencionados acima, bem como pela consolidação das despesas com depreciação e
amortização da Piraquê e pelo menor resultado financeiro no 1T19 versus 1T18. Já do lado positivo a
companhia apresentou crescimento de participação de mercado em suas duas divisões mais relevantes, a
de biscoitos cresceu 3,8 p.p. e a de massas aumentou em 4,8 p.p. neste 1T19 ante o 1T18.
Eternit (ETER3) vem sendo afetada pela suspensão da Sama. A receita líquida consolidada apresentou
retração de 4,3% comparada com 1T18, sendo impactada pela suspensão das vendas do amianto no
mercado externo, apesar do aumento de 10% nas vendas de telhas de fibrocimento no mercado interno. O
EBITDA e o resultado final continuam negativos no período em análise, refletindo os problemas decorrentes
da suspensão das operações da Sama, bem como o maior custo de transformação de suas fábricas, para a
substituição da matéria prima, e por todos os problemas envolvendo ações judiciais. Vale destacar que as
atividades da SAMA estão suspensas desde 11 de fevereiro deste ano, aguardando, desde então, a

apreciação do pedido de efeito suspensivo requerido pela companhia, para a volta das exportações de
amianto. Além disso, a discussão sobre o processo de recuperação judicial será retomada, em assembleia
geral
de
credores,
no
dia
29
de
maio.

Bons negócios

