Código: NATU3
Fechamento (09/08): R$ 28,03
Preço-Alvo (final 2019): R$ 35,00

Recomendação:
NEUTRA

Potencial: +24,90%

A Natura reportou os números do 2º trimestre de 2018. Veja quais são os maiores
destaques, de acordo com nossos analistas:


O crescimento da receita (topline) veio melhor do que o esperado, impulsionado
pelo aumento da produtividade na base de consultoras, que cresceu 24,1% em
relação a um ano antes.



Segundo nossos analistas, a estratégia da empresa de segmentar sua base de
consultores com incentivos diferenciados está levando a um maior engajamento,
impulsionado pelo ajuste do ciclo do Dia das Mães no 2º trimestre e pelo aumento
das promoções e marketing. Essas iniciativas compensaram o encolhimento da
base de consultores e os fortes obstáculos macroeconômicos do trimestre, como a
greve dos caminhoneiros.



A margem bruta, de 67,8%, diminuiu 2,3% na comparação com o mesmo período
de 2017, vindo 1,5% abaixo do que esperavam nossos analistas. No entanto, a
alavancagem operacional positiva compensou a erosão da margem, levando a
uma margem EBITDA de 17,1%.



A The Body Shop (TBS), comprada pela Natura em setembro do ano passado,
teve uma queda de 1,1% na receita (top line), atingindo um faturamento líquido de
R$ 807 milhões.



Apesar de superar as expectativas dos nossos analistas, a TBS ainda apresenta
baixa alavancagem operacional, reportando uma margem EBITDA de 3,1%.



O ciclo de conversão de caixa da Natura ficou em 53 dias, acima dos 41 dias do
ano anterior.



O fluxo de caixa livre, R$ 121 milhões, veio abaixo dos R$ 225 milhões reportados
um ano antes.



Segundo nossos analistas, o trimestre foi positivo, com uma execução consistente
da nova equipe global em suas várias unidades de negócio, o que deve ser
favorável ao papel. Em relação à TBS, eles gostariam de ver mais evidências da
reestruturação (turnaround) antes de ficarem mais otimistas sobre a empresa.

A recomendação para o papel é de compra e o preço alvo para o final de 2018 é de
R$

35.
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