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Resultado 3T13 Mills 

Positivo, apesar dos impactos não recorrentes no lucro 
 
Mais uma vez a Mills apresentou forte crescimento de receitas A/A em todas as suas 
divisões, com destaque para a evolução da Rental (+39,4%). O top line ficou em 
linha com nossas estimativas (-2,4%), mas o desempenho aquém das expectativas 
da Jahu, bem como o efeito extraordinário negativo decorrente da venda da unidade 
de Serviços Industriais (R$ 4,8 milhões), parcialmente compensados por ganho com 
reversões de impostos (R$ 1,5 milhão), pressionaram o lucro líquido da companhia, 
que recuou 17,7% T/T. 
 
Rental: novas unidades, novos equipamentos. Dando continuidade à estratégia 
de expansão geográfica, a Mills inaugurou mais uma unidade da divisão de locação 
de equipamentos de acesso no interior de São Paulo – a meta da companhia é abrir 
mais cinco filiais até o final do ano. Também foi assinado um contrato para compra 
de equipamentos no valor de US$ 71 milhões, com hedge contra a variação cambial. 
Dos investimentos realizados no 3T13 (R$ 129 milhões), 57,2% foram destinados à 
Rental. A margem EBITDA dessa divisão ficou em linha com nossas projeções 
(+0,7 p.p.). [detalhamento por divisão na próxima página] 
 
Construção: boa evolução T/T. O resultado do segmento de construção pesada foi 
beneficiado pelo aumento na taxa de utilização dos equipamentos. O EBITDA da 
divisão cresceu 17,4% T/T e a margem EBITDA ficou 3,5 p.p acima de nossas 
estimativas. Esse desempenho foi positivamente influenciado pelo efeito da reversão 
de impostos de R$ 1,5 milhão. Ajustados por esse evento, os novos números de 
EBITDA e margem seriam, respectivamente, R$ 28, 2 milhões e 50,6%. Esperamos 
que essa divisão continue a se beneficiar do extenso pipeline de projetos de 
infraestrutura do país. 
 
Jahu: recuperação ficou para os próximos trimestres. Esperávamos que a 
recuperação de margens da Jahu ocorresse já a partir do 3T13, mas o segmento 
continuou sendo impactado por um elevado estoque e seus respectivos custos de 
manutenção. A taxa de utilização dos equipamentos ficou abaixo do nível normal, o 
que pressionou o EBITDA da divisão, cuja queda foi de 27,9% A/A, abaixo de 
nossas projeções. O ROIC (8,2%) foi o menor entre todas as linhas de negócios, 
inclusive quando comparado ao da divisão de Serviços Industriais. A expectativa, no 
entanto, é que a retomada de lançamentos do segmento imobiliário, tomando por 
base as companhias de capital aberto, possa dar um impulso aos resultados dos 
próximos trimestres. 
 
Perspectiva favorável. Seguimos otimistas em relação ao desempenho da Mills 
para os próximos trimestres e mantemos nosso rating para os papéis em outperform, 
não obstante a atenção especial que os investidores têm dado à Jahu. A estratégia 
de alocação de capital aos segmentos mais rentáveis tem se mostrado bem 
sucedida, principalmente em função da baixa penetração dos equipamentos de 
acesso no Brasil (Rental) e da extensa agenda de infraestrutura para os próximos 
anos (Construção), fatores que devem garantir o crescimento de dois dígitos da 
companhia no próximo biênio. 
 
R$ milhões 3T13R 3T13E R/E T/T A/A1 

Receita líquida 222,0 227,4 -2,4% 4,8% 28,0% 

     Construção 55,7 56,0 -0,5% 1,0% 22,4% 

     Jahu 72,4 73,6 -1,7% 8,8% 19,6% 

     Rental 93,9 97,8 -4,0% 4,2% 39,4% 

EBITDA 106,1 113,2 -6,2% 7,3% 10,6% 

Margem EBITDA (%) 47,8% 49,8% -2,0 p.p 1,1 p.p. -7,5 p.p 

Lucro líquido 39,6 48,4 -18,0% -17,6% 4,4% 

Margem líquida (%) 17,9% 16,8% 1,0 p.p. -4,9 p.p 0,8 p.p. 

LPA (R$) 0,31 0,38 -18,6% -17,7% 3,6% 

Fonte: Mills e BB Investimentos (1desconsidera os efeitos da unidade de Serviços Industriais) 
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MILS3 Outperform 

Preço em 06/11/2013 (R$) 30,15 

Preço para 12/2013 (R$) 36,50 

Upside 21,0% 

Market Cap (R$ milhões) 3.833 

Variação 1 mês -0,2% 

Variação 12 meses 2,5% 

Variação 2013 -10,3% 

Mín. 52 sem.  26,28 

Máx. 52 sem.  35,76 

 
Múltiplos    

 2013E 2014E 2015E 

EV/EBITDA 9,9x  8,2x  7,3x  

P/L 4,5x  3,7x  3,1x  

LPA (R$) 1,72 2,18 2,51 

 
 

 
Fonte: Bloomberg e BB Investimentos 
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Dados por divisão 
 

R$ milhões 3T13R 3T13E R/E T/T A/A 

Construção      
  Receita líquida 55,7 56,0 -0,5% 1,0% 22,4% 

  EBITDA 29,4 27,6 6,5% 17,4% 22,2% 

  Margem EBITDA (%) 52,8% 49,4% 3,5 p.p. 7,4 p.p. -0,1 p.p 

Jahu      
  Receita líquida 72,4 73,6 -1,7% 8,8% 19,6% 

  EBITDA 24,4 31,7 -23,2% -0,8% -27,9% 

  Margem EBITDA (%) 33,7% 43,1% -9,4 p.p -3,3 p.p -22,2 p.p 

Rental      
  Receita líquida 93,9 97,8 -4,0% 4,2% 39,4% 

  EBITDA 52,3 53,8 -2,8% 6,2% 37,5% 

  Margem EBITDA (%) 55,7% 55,0% 0,7 p.p. 1,0 p.p. -0,8 p.p 

Fonte: Mills e BB Investimentos 
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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 com 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. 18 da ICVM 483, 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. 
 
 
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. 
 

 

Analista 
Itens 

3 4 5 

Wesley Bernabé    

 
 

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.  
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