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CYRELA BRAZIL REALTY S.A

HIGHLIGHTS

Nós iniciamos esse relatório sobre a empresa Cyrela (CYRE3) com uma

recomendação de HOLD a um preço alvo de BRL 19,31 por ação, com um

downside de 16% em relação ao preço de fechamento no dia 25 de

setembro de 2020.

Estratégia
O objetivo da Companhia é maximizar a geração de valor para os

acionistas e para a sociedade de forma sustentável. Para isso, a Cyrela

usa as seguintes estratégias: (1) Consolidar atuação nos mercados onde a

Cyrela atua, ocupando posição de liderança com forte reputação de

qualidade;(2) Crescer organicamente nas regiões onde possui

construtoras próprias; (3) reduzir custos, a partir de ganhos de escala e

outros aspectos, maximizar a eficiência de construção e desenvolver

tecnologias construtivas; (4) Crescer nos segmentos econômico e super

econômico por meio da Living, atuando em um nicho de mercado que

apresenta enorme déficit habitacional no País e que está em plena

expansão devido às políticas de fomento do Governo Federal para estes

segmentos; e (5) Manter sólida posição financeira de modo a diminuir o

custo de capital e garantir a operação e a geração de caixa, visando

sempre a máxima geração de valor para o acionista.

Riscos
A participação da Cyrela em apenas alguns mercados, sua concentração

em regiões de intensa competitividade e exposição a políticas

governamentais locais ainda representam um risco negativo para os

negócios da empresa. Partindo para a análise de liquidez, avaliamos a

Cyrela como adequada. O relacionamento da Cyrela com bancos é sólido,

e seu acesso ao mercado de capitais é satisfatório e esperamos que a

empresa mantenha um colchão de liquidez suficiente para honrar suas

cláusulas contratuais restritivas.

Valuation
Neste relatório foram utilizados dois métodos avaliativos para o preço da

empresa, o Fluxo de Caixa Descontado (DCF) e a Análise de Múltiplos.

Para o DCF utilizamos a metodologia CAPM e para os múltiplos utilizamos

os referentes ao valor da firma (EV).

Market Cap (bn):                                              R$9,36                                    

Lowest (52 wk):                                             R$12,47

Highest (52wk):                                            R$34,04

Free Float:                                                               70%

Shares outstanding (mm):                                   400

Código:                                                                CYRE3
Target Price (BRL): 19,31
Upside :                                                                  -16%
Recommendation:                                            HOLD

Valuation

Data

Gráfico 1: Cyrela vs Ibovespa

A Cyrela Realty, foi criada em 1993, é sediada em São Paulo, e possui

listagem na bolsa desde 1994. Atua em incorporação, construção e

serviços. A companhia cresceu por meio de aquisições e joint ventures

com empresas do setor, e possui como principal foco edifícios

residenciais e comerciais de alto padrão em diferentes regiões do país,

mas com grande centralização no Estado de São Paulo e também no

Rio de Janeiro. Recentemente, a Cury Construtora, controlada pela

Cyrela, anunciou IPO e as ações da Cyrela dispararam, a reserva de

ações já está sendo feita no mês de Setembro, e ao que tudo indica,

podem embolsar R$1,5 bilhão com a venda de 104,5 milhões de ações

da companhia.

Gráfico 2: Projeção do PIB 

Gráfico 3: IPCA vs IGP-DI 
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BUSINESS DESCRIPTION

Marcas
Cyrela: é voltada a empreendimentos de alto padrão. Possui referências

como os empreendimentos Central Park Mooca (SP), Mandarim (SP),

Ciragan (SP), Le Palais (RJ), Le Parc (BA), Riserva Golf (RJ) e diversos

outros espalhados pelo Brasil e voltados a classe de alta renda.

Living Construtora: tem como objetivo empreendimentos para a classe

média. Esse é o atual e grande foco da empresa, atuando em um nicho de

mercado que apresenta enorme déficit habitacional no País e que está em

plena expansão devido às políticas de fomento do Governo Federal para

os segmentos econômico e supereconômico.

Vivaz Residencial: a marca possui como foco o “Minha Casa Minha Vida”,

ou seja, é a vertente da empresa que está exposta ao público de baixa

renda ligada 100% com o programa governamental.

Cyrela Urbanismo: é a marca que desenvolve os loteamentos da empresa

em todo o Brasil. A marca busca áreas que apresentam características que

encaixem em seus empreendimentos com detalhes que valorizam as

características naturais de cada área.

Vantagens
(1) Retorno de dividendos, endividamento, diversificação de segmentos,

geração de caixa diversificada e previsível no longo prazo.

(2) A empresa é uma grande pagadora de Proventos, o que atrai os olhos

do investidor em detrimento da concorrência.

(3) O segmento da Governança no Novo Mercado faz com que essa siga

muitas regras de eficiência e qualidade, obrigando a inovação na gestão,

principalmente quanto a redução de custos no painel de gestores, como

pode ser observado nos dois últimos anos.

Desvantagens
(1) Atuação centrada no Estado de São Paulo, contando com pequena

participação no Rio de Janeiro e no Sul do país.

(2) Baixo crescimento da companhia e ROE e Lucratividade.

(3) Por ser uma empresa cíclica, o setor se aquece em momentos de baixa

taxa juros, o que favorece o empréstimo e financiamento, melhorando

drasticamente o setor imobiliário, porém, quando esse momento passa, a

boa gestão sobre receitas e fluxo de caixa se faz essencial para que não

aconteça o que ocorreu em 2017/18.

ANÁLISE SETORIAL

Drivers
Sensibilidade ao ambiente macro: o fato do setor ser afetado diretamente

pelo contexto macroeconômico o faz performar muito mal durante crises e,

consequentemente, bem em bons momentos. Dessa maneira, a empresa

que performa acima da média nesses momentos atrai o investidor, e por

isso é bom que essa tenha uma boa geração e fluxo de caixa.

Diversificação de segmentos: a diversificação de receitas por segmento é a

chave do setor, a companhia que consegue atuar na construção e

prestação de serviços de baixa, média e alta renda, sai do que a maioria

faz e não depende do Governo Federal, nem de políticas públicas, como é

feito na construção de empreendimentos de baixa renda.

Gráfico 4: Principais indicadores

Gráfico 5: Análise SWOT
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Concentração: A construção civil atua fortemente no Estado de São

Paulo, e essa concentração faz com que haja muito espaço para

crescimento nas demais regiões do Brasil, deixando de lado um grande

mercado para atuar.

Concorrência
MRV Engenharia (MRVE3) - A empresa tem 39 anos de atuação em

classes populares. Foi fundada em 1979, se tornou MRV Engenharia em

2006 e abriu seu capital na bolsa em 2007. É a maior incorporadora

e construtora brasileira no segmento de empreendimentos residenciais

populares. Está listada na bolsa no segmento Novo Mercado e possui um

Free Float de quase 50%. Conta com ótimos indicadores, principalmente

no que se refere à liquidez. A empresa é o principal player do setor de

construção civil. No 2T2020 atingiu a receita líquida de R$1,6 bilhão, o que

se tornou a maior receita da história da empresa por conta do seu maior

volume de vendas da história.

Tenda (TEND3) - A empresa fundada em 1969, se tornou a Construtora

Tenda S.A. em 1993 e abriu o seu capital na bolsa em 2007. É uma das

principais construtoras do país focada em empreendimentos econômicos

(Minha Casa Minha Vida). Está listada no Novo Mercado e possui um Free

Float de 56%. Atualmente, a empresa passa por um bom momento, pois

está melhorando significativamente seus indicadores de liquidez,

principalmente quando se observa o ROE, Lucro Líquido e a sua

ampliação de Caixa. Possui como destaque o fato de ter entregue todos os

seus empreendimentos dentro do prazo. Por outro lado, mesmo com a

maior atuação no Estado de São Paulo e aumento do preço médio de

venda em 4,7% no 2T2020 reportou uma redução de 44,8% do Lucro

Líquido em relação ao 2T2019, fato esse, que se deve a obras paradas e

captações de dívidas.

Eztec (EZTC3) - Foi fundada em 2006 e abriu seu capital na bolsa em

2007. Atua em Empreendimentos residenciais de médio a alto-padrão e

comerciais, com foco na cidade de SP e região. Também está listada no

Novo Mercado e possui um Free Float de quase 50%. Nesse momento, a

empresa está se tornando cada vez mais líquida, o que se deve aos

mesmos fatos ditos na empresa anterior, e por conta disso, o que mais

atrai na companhia é o seu alto ROE, que possui um média de 35% nos

últimos anos. Além disso, é notado que a pandemia afetou bem os seus

resultados, cabendo destaque ao seu Lucro Líquido que reportou R$68

milhões no 2T2020, sendo 28% menor do que o apresentado no 2T2019, o

que se deve ao período de suspensão de vendas em que a empresa

passou.

Helbor (HBOR3) - Fundada em 1977 e abriu seu capital na bolsa em 2007.

É uma das principais incorporadoras imobiliárias do país, atuando em 28

cidades e 10 estados, e diferentemente das outras, não é uma construtora.

Está listada no Novo Mercado e possui Free Float de 44%. Atualmente,

passa por um mau momento, seus indicadores só demonstram prejuízos,

e apesar de tentar reverter a situação, ainda não conseguiu. Além disso,

sua dívida líquida extrapolou todos os chutes possíveis (com intuito de

acertar seu resultado) no 2T2020, com uma Dívida Líquida/Ebitda de 229.

Gráfico 6: Market Share (listadas na B3)

Gráfico 7: Evolução do EBITDA
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Gráfico 9: Composição Acionária

Gráfico 10: Quadro de Gestores

FORÇAS DE PORTER

Ameaça de Novos Entrantes: O setor de construção civil é cíclico, o que

dificulta a entrada de novos players em determinados períodos, mas é

importante ressaltar que se os grandes players que ali estão não forem

capazes de gerir bem seu caixa e sua liquidez em bons momentos,

passará por maus em períodos de recessão

Ameaça de Produtos Substitutos: A ameaça de novos substitutos se dá

em áreas concorridas como o Estado de São Paulo e minoritariamente no

Rio de Janeiro, portanto, para se obter destaque nessas áreas é

importante inovar constantemente, como exemplo, a criação do Central

Park Mooca dentro de São Paulo, atingimento o cliente de alta renda que

busca por qualidade de vida.

Rivalidade entre Concorrentes: A rivalidade acontece principalmente em

momentos de juros baixos, pois os rivais buscam proporcionar boas

oportunidades de financiamento a seus clientes, aquecendo o setor até o

encerramento do próximo ciclo.

Poder de Barganha com os Fornecedores: Como há diversos grupos

fornecedores de matéria prima, principalmente nas regiões sul e sudeste,

essa força é caracterizada como não tão preocupante.

Poder de Barganha com os Clientes: Devido a grande quantidade de

empresas construtoras na região de atuação da companhia, essa força

pode ser considerada um problema para a organização.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Composição Acionária
Em 2005, a Cyrela alterou seu Estatuto Social espontaneamente para se

adequar às regras do Novo Mercado, e com isso assinou o Contrato de

Participação do Novo Mercado seguindo as regras desse segmento que a
caracteriza como detentora de uma boa Governança.

Em seu quadro de Gestores cabe ressaltar alguns membros da família

Horn, com Elie Horn como CEO e membro do Conselho de Administração,

além de Efraim Horn e Raphael Horn na Diretoria Executiva da
companhia.

Já, em sua composição acionária cabe destaque ao Free Float de 70%,

com detenção de ¼ das ações pelo Grupo Controlador da companhia,

restando apenas 4% à Tesouraria e menos de 1% aos Administradores e
Conselho.

Remuneração
É possível destacar também, que em determinado momento a

remuneração dos Gestores, apesar de não ser tão alta, acabou por dar

prejuízo a empresa em comparação ao seu lucro, muito por conta do

momento em que passou em 2017/18. Por outro lado, a companhia vem

revertendo essa situação com o aumento do Lucro Líquido nos anos de
2019/2020.

Gráfico 11: Remuneração dos Gestores

Gráfico 8: Forças de Porter
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ANÁLISE FINANCEIRA

Gráfico 12: Múltiplos Target Price

Gráfico 13: Cálculo do WACC

Gráfico 14: DCF downside

Através de nossa análise, concluímos que por ser um setor altamente

competitivo e dependente da condição econômica que o país vivencia, a

expansão do setor não seguirá o mesmo ritmo de alguns anos atrás. O

fato das dívidas públicas estarem em patamares muito elevados aumenta

o risco do país atrair novos investimentos e gera um sentimento de

insegurança para o futuro do negócio das empresas do setor, fazendo

com que as empresas prefiram manter posições de caixa ao invés de

emitirem dívidas de alavancagem.

VALUATION.

Para a realização da avaliação do preço da empresa no mercado, foram 

utilizadas duas formas: Fluxo de Caixa Descontado e Análise e Múltiplos.

Fluxo de Caixa Descontado (DCF)

O método do Fluxo de Caixa Descontado avalia o provável caixa gerado

pela empresa nos próximos anos descontado a uma taxa referente aos

custos de capital. Esse método avaliativo é geralmente o mais utilizado

entre os profissionais de Equity Research pois depende exclusivamente

do desempenho futuro da empresa e o quanto de valor ela agregará

durante os anos seguintes até a perpetuidade.

Para a realização do cálculo, foram assumidas as premissas que mais

poderiam impactar o negócio operacional da empresa, que são: (1) queda

na receita bruta da empresa em 2020 devido à queda das vendas dos

imóveis com alvo na média e alta renda, impactada pela crise sanitária;

(2) resiliência dos resultados da marca Vivaz, uma vez que a venda de

imóveis para as classes baixas ligadas ao Minha Casa Minha Vida foram

pouco impactadas. (3) retomada de crescimento a partir de 2021 a uma

taxa de 10% ao ano durante 5 anos; (4) consolidação do setor nas regiões

metropolitanas, diminuindo a taxa de crescimento da empresa no longo

prazo.

No modelo de precificação de ativos de capital (CAPM), foi utilizado a

análise do beta alavancado das companhias do setor de construção civil,

chegando a um valor de 1,5. Já para o cálculo do custo de capital de

terceiros (Kd) foram utilizadas a média das debêntures emitidas.

Por fim, chegamos à um target price de BRL 19,31 para a companhia,

apresentando um downside de 16%

Análise de Múltiplos

Esse método de avaliação busca comparar as empresas similares do

setor através de múltiplos de desempenho operacional. Para isso foram

comparadas 10 empresas do setor de construção de diferentes áreas de

atuação, obtendo-se no fim três diferentes métricas: EV/EBITDA, EV/EBIT

e EV/Sales. A média final dessas três métricas resulta no target price final

da empresa. Porém, esse não é um método tão preciso quanto o DCF

pois as empresas não apresentam os mesmos conceitos e estratégias,

portanto adotaremos o resultado do DCF para fins de target price.
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GRAFICO 8

GRAFICO 9

GRAFICO 10

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Análise de Montecarlo

Esse tipo de análise busca, de forma randômica, determinar uma faixa de probabilidade de diversos cenários que

influenciariam no target price da empresa em questão. Dessa forma, baseando-se em input de dados dentro de um

range de forma aleatória, podemos identificar o comportamento dos valores encontrados nos cenários

apresentados.

Para a sua construção foi adotado a média do gráfico como o target price encontrado de BRL 19,31 adotando um

desvio padrão de 5 para os 100 dados formados.

Portanto, chegamos em uma distribuição que engloba principalmente valores entre 14 e 25 reais, reforçando nossa

análise prévia sobre a empresa.
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APÊNDICE A: PREMISSAS

APÊNDICE B: BALANCE SHEET

APÊNDICE C: INCOME STATEMENT
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APÊNDICE E: DCF

APÊNDICE D: CASH FLOW
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APÊNDICE F: COMPS



Disclaimer

Avisos – As informações contidas nesse relatório foram obtidas de fontes abertas ao público
em geral, mas consideradas pelo(s) membro(s) da Liga do Mercado Financeira como confiável
e fidedigna. A Liga do Mercado Financeiro não responde legalmente com nenhum tipo de
garantia, uma vez que este relatório tem apenas Fins Didáticos e não consiste de forma
alguma, como recomendação ou análise de um profissional cadastrado na CVM (Comissão
de Valores Mobiliários). As informações não são destinadas para serem usadas como base
de quaisquer decisões de investimentos por qualquer pessoa ou entidade, uma vez que, por
se tratar de um relatório de Uso Didático, os responsáveis pelo mesmo, não estão aptos a
divulgar informações legais sobre análises de companhias, para fins comerciais. Este relatório
não é uma oferta para compra e venda de quaisquer ativos e títulos. A Liga do Mercado
Financeiro da Unicamp e nenhum de seus membros associados, não tem nenhum interesse
financeiro nos valores imobiliários dessa companhia.
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