Terça-feira, 14 de maio de 2019
Bom dia,

Cenário doméstico conturbado deve ficar em segundo plano. As notícias por aqui não são boas, com a
quebra do sigilo bancário do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, e a citação de Rodrigo Maia na
delação de um dos controladores da Gol. A ata do Copom traz claramente a preocupação com o ritmo do
crescimento econômico, mas sem sinais de que deve mexer na política monetária em breve, por conta dos
riscos ainda elevados, tanto aqui quanto lá fora. No entanto, a Bolsa deve seguir a tendência externa e se
recuperar, ao menos na abertura, da forte queda de ontem.

Clima mais ameno nessa terça. Após uma forte escalada das tensões envolvendo as negociações no decorrer
do pregão de ontem, que já começou com o anúncio chinês de que vai aumentar a tarifa sobre US$ 60
bilhões de produtos americanos dos mais diversos segmentos, a terça-feira começa com os índices
europeus se recuperando parcialmente das quedas dos últimos dias e com os futuros americanos
apontando para uma abertura no azul. Os índices asiáticos, que estavam fechados quando a China anunciou
sua retaliação, ontem cedo, ainda ficaram pressionados hoje. No final da tarde de ontem, a notícia era que
os EUA estavam prontos para aumentar as tarifas em cima de todos os produtos importados da China, mas,
ao menos por ora, não tivemos uma confirmação. Um dos destaques lá fora, hoje, é a escalada no preço do
petróleo, com notícias sobre um ataque à uma estrutura de transporte de óleo saudita. Na Europa, alguns
indicadores foram divulgados, com o CPI alemão de abril confirmando as prévias, com pressão nos preços,
causada pela alta do petróleo. Já a produção industrial da zona do euro veio negativa em março, como
esperado, mostrando um cenário de atividade claudicante por lá.

Trisul (TRIS3) tem mais um sólido trimestre. A incorporadora apresentou bom avanço em seus números,
com a receita crescendo 50% na comparação com o 1T18 e 22% contra o 4T18, fruto da boa performance

de vendas e da continuidade dos lançamentos, ainda que nesse trimestre, os dois lançamentos tenham
ocorrido apenas no último final de semana de março. Com os números do primeiro trimestre, a companhia
atingiu 34% do topo do guidance de lançamentos e 32% do topo do guidance de vendas. Ainda que a
recuperação econômica esteja em um ritmo muito aquém do desejado e de termos um cenário com riscos
importantes no curto prazo, consideramos que a companhia está em uma posição confortável para
entregar as projeções para o ano, sem perder rentabilidade. O lucro da companhia mais do que dobrou na
comparação com o 1T18 e cresceu praticamente 30% em relação ao 4T18. Olhando para a alavancagem,
também tivemos boas notícias, com a relação dívida líquida / patrimônio líquido caindo de 30% para 24%
em apenas três meses, sendo boa parte da dívida líquida do SFH, que é uma dívida saudável para as
incorporadoras, enquanto as dívidas corporativas estão em linha com o montante em caixa da companhia.
A companhia está sendo negociada a 8,5x o lucro dos últimos doze meses e se anualizarmos o bottom line
do 1T19, chegamos a 6,9x, o que consideramos atrativo. Seguimos recomendando exposição aos papéis da
companhia, que é uma das nossas top picks no setor, presente em nossa carteira recomendada.
JBS (JBSS3) reporta bom desempenho neste 1T19. Nesse período a sua receita líquida cresceu 11,5% na
comparação com o 1T18 e o EBITDA apresentou alta de 14,4%, com melhora na margem EBITDA. O lucro
líquido atingiu R$ 1,1 bilhão, o que representa um aumento de 115,7% em relação ao 1T18. A sua forte
presença geográfica, assim como a diversificação de tipos de proteínas, contribuíram para esse resultado da
empresa. Vale salientar que o consumo de proteína proveniente da Ásia e dos acordos que a JBS havia
assinado na China, vem melhorando, mas ainda foram incipientes neste 1T19. Desta forma, tudo indica que
devem se intensificar daqui para frente e a JBS é a empresa com as melhores condições de atender ao
aumento de demanda globalmente.

Ânima (ANIM3) tem melhor controle de custos e despesas. Neste 1T19, a companhia reportou crescimento
de 6,3% em sua receita líquida versus o 1T18, esse desempenho reflete as recentes aquisições e o aumento
das mensalidades, além do melhor mix de cursos, parcialmente compensado pelo aumento de bolsas. O
EBITDA veio melhor, dado o crescimento do faturamento e os menores custos e despesas, mesmo com oito
unidades novas e as despesas com as aquisições. Já o seu resultado final foi impactado pelo efeito negativo
do IFRS16, que passou a contabilizar os aluguéis, em duas contas redutoras, a de depreciação/amortização
do ativo direito de uso e despesa financeira decorrente do passivo referente aos contratos de aluguel.
Alliar (AALR3) tem trimestre sólido, mesmo com receita praticamente flat. A receita líquida do período ficou
0,5% menor se comparada a do 1T18, sendo prejudicada pela venda da operação no Hospital São Rafael, na
Bahia, além de uma unidade fechada para reforma. Considerando a mesma base de ativos, a receita teria
vindo 3,0% maior, com o ramp-up das mega-unidades inauguradas em 2017. Já o EBITDA e o lucro líquido
mesmo sendo afetados negativamente pela contabilização do IFRS16, vieram melhores se comparado ao
1T18, com destaque para o forte controle de custos e despesas como consequência dos projetos de
aumento de produtividade a partir do uso de tecnologia e inovação.
IMC (MEAL3) reporta fraco desempenho neste 1T19. A receita líquida consolidada ficou 4,6% menor quando
comparada a do 1T18, refletindo a piora na performance da operação brasileira, impactada pelo
fechamento de lojas. O EBITDA ajustado consolidado subiu 3,2% na mesma base de comparação, com
aumento de 0,5 p.p. na margem. Essa evolução se deve principalmente à operação nos Estados Unidos,
considerando que o resultado do Caribe ficou estável, e as operações do Brasil apresentaram queda. E seu
resultado final veio um pouco melhor que o reportado no 1T18, mas ainda reportou prejuízo.

Resultado resiliente da Cosan (CSAN3). Mesmo diante de um cenário mais desafiador, a Cosan apresentou
números sólidos neste trimestre, com destaque para o desempenho da Comgás, onde a adição de 800
novos clientes na classe comercial alavancou o volume de vendas, e da Moove, onde o processo de
internacionalização vem rendendo bons frutos. Na Raízen Combustíveis, o volume avançou quase 3% ante o
1T18, principalmente, em razão das vendas de etanol, onde as margens são menores. O negócio de refino e
distribuição na Argentina, adquirido no final do ano passado, trouxe impacto positivo, apesar do cenário
desafiador por lá, com EBITDA chegando a R$ 232 milhões (quase 25% do EBITDA ajustado do segmento).
Por fim, a Raízen Energia continuou com desempenho fraco, com a produtividade agrícola sendo afetada
pelo clima e pela contínua retração no preço do açúcar. Com isso, no consolidado, o EBITDA ajustado e o
lucro líquido avançaram cerca de 11% em um ano, com ligeira redução de margens. Os papéis CSAN3
devem responder de forma positiva à divulgação.
Fraco desempenho e alto prejuízo da Cesp (CESP6). Com a menor alocação de energia neste trimestre, a
geradora ficou exposta ao mercado de curto prazo, o que elevou os dispêndios com compra de energia de
cerca R$ 5 milhões no 1T18 para R$ 237 milhões agora. Ademais, o programa de demissão voluntária,
concluído em fevereiro, trouxe um impacto pontual de R$ 103 milhões neste início de ano. É esperado o
impacto de mais R$ 15 milhões ao longo dos próximos balanços, com uma redução estimada de 47% no
custo com pessoal. De toda forma, o EBITDA da companhia derreteu, caindo 87% em um ano. A margem
que era de 79% agora é de apenas 12%. Também houve expressiva piora no resultado final, com prejuízo
chegando a R$ 158 milhões neste 1T19 contra R$ 4 milhões negativos há doze meses. Mesmo com a
expectativa de recuperação ao longo do ano, a divulgação deve pressionar os papéis da companhia hoje.

Lucro da Eletrobras (ELET6) recua. O balanço da companhia segue impactado por uma série de itens
eventuais, como provisões e venda de ativos. O resultado líquido das operações descontinuadas, referente
as distribuidoras privatizadas, foi negativo em R$ 223 milhões, com o elevado prejuízo da Amazonas Energia
mais do que compensando o ganho com a alienação da Ceal no período. Houve ainda o efeito negativo de
provisões relacionadas a contingências e ao programa de desligamento voluntário. Em termos
operacionais, o faturamento das geradoras avançou frente ao 1T18, com reajuste de contratos e
crescimento de volume. Na rubrica de custos, destaque para a redução nos dispêndios com pessoal e
material, com queda de 11% e 51% na comparação anual. De toda forma, o EBITDA caiu 6% no período e o
lucro foi 34% menor. Houve leve redução na dívida líquida. Contudo, a divulgação deve ter pouca influência
sobre os papéis da companhia. As atenções, por ora, seguem voltadas à possível privatização da elétrica.
SulAmérica (SULA11) sai de capitalização para entrar em plataformas de investimento online. A companhia
anunciou a venda de sua carteira de capitalização e de sua participação na CaixaCap (24,5%) ao grupo Icatu,
por R$ 100 milhões, que podem ser acrescidos de mais R$ 83 milhões, dependendo do desempenho, o
chamado earnout. Também por R$ 100 milhões, a SulAmérica anunciou a aquisição de uma participação de
25% na O10 Participações, que tem uma participação majoritária na Órama. Consideramos a decisão da
companhia muito positiva.
Reajuste da Sanepar (SAPR11) é suspenso. A justiça do Paraná bloqueou o reajuste tarifário de 12,1%,
deliberado pela agência reguladora do estado, por meio de medida cautelar. A concessionária vai recorrer.
De toda forma, suas ações devem ficar pressionadas ao longo do pregão hoje.

Banrisul (BRSR6) anuncia JCP trimestrais. O banco vai pagar R$ 0,24208420 considerando as PNBs, para os
acionistas posicionados ao final do dia 16, depois de amanhã. Na sexta, os papéis acordam ex-JCP.
Pagamento será em 24 de junho e o yield da operação é de 1%.

Bons negócios

