
A Gafisa estava
preocupada em trazer
o capital de volta,
estabilizar a operação
do ponto de vista de
eficiência. A
administração das
despesas é necessária
para a execução disso”
DuílioCalciolari
Presidente da Gafisa

“

As ações da Gafisa chegaram a su-
bir 3,1%, depois dela ter divulga-
do o incremento dos lucros, ainda
que a receita registrada no tercei-
ro trimestre do ano tenha sido me-
nor. O mercado enxergou a redu-
ção das despesas operacionais e a
recompensa veio na bolsa. Entre
julho e setembro, a incorporadora
viu o lucro líquido mais que tripli-
car, a R$ 15,8 milhões, ante R$ 4,8
milhões em igual etapa de 2012.

Apesar das receitas terem caí-
do 15,5% na comparação anual, a
Gafisa teve menores custos com
vendas 17,4 % menores e o recuo
de 8,2 % nas despesas gerais e ad-
ministrativas. Em teleconferência
com analistas, o presidente da
companhia, Duílio Calciolari, afir-
mou que ainda enxerga espaço pa-
ra queda nominal de despesas ope-
racionais na divisão Tenda, volta-
da à baixa renda, no próximo ano.

“Nos últimos dois anos, a com-
panhia estava extremamente preo-
cupada em trazer capital de volta,
estabilizar a operação do ponto de
vista de eficiência. (A administra-
ção das) despesas operacionais é
necessária para execução desse
plano”, disse Calciolari.

No trimestre, o Ebitda (lucro
antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização) ajustado foi de
R$ 140 milhões, queda anual de
8,2%, mas acima das projeções de
analistas, de R$ 92,7 milhões. Em
relatório, o Bank of America Mer-
rill Lynch avaliou que o resultado
trimestral foi “bom”, com as
maiores preocupações envolven-
do o endividamento da compa-
nhia já resolvidas. “Acreditamos
que o principal gatilho para dar
impulso à empresa continue sen-
do os recursos levantados com a
venda de Alphaville”, escreveu o
analista Guilherme Vilazante.

Em junho, a empresa fechou
um acordo com as companhias de
investimentos Blackstone e Pátria

para vender 70% da unidade de lo-
teamentos de alto padrão por cer-
ca de R$ 1,4 bilhão.

Como o dinheiro ainda não
entrou no caixa — a Gafisa infor-
mou que espera concluir o negó-
cio até o fim do ano —, a compa-
nhia viu a relação entre a dívida
líquida e o patrimônio líquido
avançar para 126% no terceiro

trimestre, ante 96,2 % no tri-
mestre anterior.

O avanço “transitório”, disse a
Gafisa, foi impactado pela aquisi-
ção dos 20% restantes de Alpha-
ville, também acertada em ju-
nho, em operação financiada com
desembolso próprio e emissão de
dívida. A empresa espera que sua
alavancagem seja reduzida para

cerca de 55% quando a venda de
Alphaville for finalizada.

Segundo a XP Investimentos,
o resultado da Gafisa foi “melhor
que o esperado, porém com mui-
ta coisa a ser feita” e lembrou
que, considerados os lançamen-
tos divulgados para outubro, de
R$ 430 milhões, a companhia
atingiu 58% da meta para 2013.

De janeiro a setembro, as en-
tregas da Gafisa somaram 7.779
unidades, ante meta de 13.500
e 17.500 imóveis no ano. Segun-
do ela, o último trimestre será
concentrado em Tenda e Alpha-
ville, com a incorporadora man-
tendo a expectativa de alcançar
o guidance de entregas para o
ano. Reuters
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Gafisa enxuga despesas no 3º tri
Lucro líquido mais que triplicou em relação a 2012, somando R$ 15,8 mi . Dúvida é se ela cumprirá guidance de 2013
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 nov. 2013, Empresas, p. 16.
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