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Resultado 4T13 Multiplus 

Resultado ofuscado pelo desempenho operacional 
 

A Multiplus reportou resultado trimestral negativo, com desempenho operacional 
ruim e financeiro satisfatório no 4T13. O total de pontos emitidos recuou novamente 
(-6,1% T/T e -7% A/A), chegando a 19,9 bilhões, a menor quantidade trimestral 
desde o 2T11. O total de pontos resgatados também sofreu queda, impactados pelo 
novo modelo de resgate aéreo implantado no 3T13, que provocou uma antecipação 
de resgates naquele trimestre. Com relação ao resultado financeiro, apesar da 
queda de 5,3% A/A na receita bruta, a retração do custo de passagens aéreas 
(12,6% A/A) e das despesas operacionais (20,3% A/A) contribuíram para o avanço 
de 24,5% A/A no lucro líquido e melhora de 3,9p.p. da margem líquida, que encerrou 
o trimestre em 16,1%. 
 
Acumulado de 2013. No acumulado do ano o lucro líquido atingiu R$ 232,3 milhões 
(+3,6% A/A), enquanto o top line avançou 11,9%. O resultado foi afetado pela 
despesa de hedge no valor de R$ 19,5 milhões em 2013, contra receita de R$ 17,6 
milhões em 2012. 
 
Desempenho operacional. A menor quantidade de pontos emitidos dos últimos 11 

trimestres foi provocada pela queda de 9,1% dos pontos gerados pelos bancos e 
parceiros varejistas, que representaram 78% do total. Se dividirmos o volume 
transacionado com cartão de crédito no trimestre pelo dólar médio do período, 
teríamos um “total de pontos hipotético”, gerado pelos bancos, de 64 bilhões de 
pontos, onde a Multiplus capturou 31,2% destes pontos no 4T13 e já chegou a 
capturar mais de 40% no 3T12. 
 
Perspectivas. Consideramos negativo o resultado reportado pela Multiplus, com o 

desempenho operacional novamente ofuscando o financeiro. Mantemos nosso preço 
alvo em R$ 33,50, porém, alteramos o rating para Market Perform (de Outperform), 

pois acreditamos que a ação poderá passar por um movimento de realização. 
Continuamos preferindo a Smiles com suas margens maiores e  maior potencial de 
crescimento.  
 

Dados operacionais  4T13  T/T A/A 

Pontos emitidos - bilhões 19,9 -6,1% -7,0% 

Preço médio (10.000 pontos) - USD 105,1 -4,3% -5,6% 

Pontos resgatados - bilhões 16,8 -18,2% -13,7% 

Custo médio (10.000 pontos) - USD 78,2 3,3% -4,7% 

Burn/Earn - % 84,2% -12,4 p.p. -6,5 p.p. 

Breakage - % 18,5% -0,6 p.p. -2,5 p.p. 

Participantes - milhões 12,2 2,5% 11,9% 

Parcerias - unidades 472 1,3% 27,9% 

Dólar médio 2,29 -0,3% 11,1% 

  
DRE (R$ milhões)  4T13  T/T A/A 

Faturamento Bruto 479,9  -10,5% -2,5% 

Receita Bruta  450,7  -13,3% -5,3% 

Receita de venda de pontos 398,9  -15,0% -7,4% 

Receita de Breakage 62,0  1,8% 20,3% 

Outras Receitas  (10,2) 2,5% n.a. 

Impostos sobre vendas e serviços (42,7) -13,1% -4,5% 

Receita Líquida 408,0  -13,4% -5,3% 

Custo dos resgates de pontos  (300,3) -15,8% -8,6% 

Lucro Bruto 105,6  -5,8% 4,3% 

Despesas Operacionais (35,7) -11,0% -20,3% 

EBITDA 72,4  -2,6% 24,4% 

Lucro Líquido 65,8  5,8% 24,5% 

Margem Bruta 25,9% 2,1 p.p. 2,4 p.p. 

Margem EBITDA 17,7% 2,0 p.p. 4,2 p.p. 

Margem Líquida 16,1% 2,9 p.p. 3,9 p.p. 
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MPLU3 Market Perform 

Preço em 27/02/2014 (R$) 27,10 

Preço para 12/2014 (R$) 33,50 

Upside 23,6% 

Market Cap (R$ milhões) 4.389 

Variação 1 mês -3,7% 

Variação 12 meses -19,4% 

Variação 2014 -9,7% 

Mín. 52 sem.  22,42 

Máx. 52 sem.  36,20 

 
 

Valuation  

Equity Value (R$ milhões) 5.427 

Quantidade de ações 162,0 

Custo do Equity (Ke) 14,0% 

Crescimento perpetuídade (g) 4,0% 

 
 

Múltiplos    

  2014 E 2015 E 2016 E 

P/E 13,9x 13,0x 12,3x 

P/BV 15,5x 14,6x 13,8x 

EPS (R$) 2,41 2,58 2,73 

 
 

 

Fonte: Bloomberg 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 

Nataniel Cezimbra - - - 

Carlos Daltozo - - - 

 
 

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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