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Resultados trimestrais e Revisão de Preço 

Direcional 

4T20: positivo; terceiro recorde consecutivo em vendas

 
A Direcional apresentou resultados positivos no 4T20. Como destaques no trimestre, 
pontuamos os indicadores operacionais que, mesmo num cenário desafiador, vieram 
fortes, além da manuntenção consistente da margem bruta. 
 
Desempenho das ações. Após a forte queda observada em março de 2020 em função 
da pandemia, a DIRR3 foi uma das poucas ações que retornou ao níveis observados 
antes da pandemia já em meados de julho. Atualmente, as ações DIRR3 apresentam 
valorização de 14,3% nos UDM e -0,2% em 2021. Acreditamos esse desempenho seja 
resultado da resiliência que a companhia mantém em seu modelo de negócios, como 
também do favorável desempenho observado no segmento imobiliário como um todo. 
Neste trimestre, a companhia apresentou um novo recorde em vendas e em 
lançamentos.   
 
A companhia segue em busca da retomada de sua rentabilidade como resultado da 
implementação bem-sucedida de sua estratégia. No curto prazo, acreditamos que o 
aumento dos custos de materiais de construção deverá gerar um leve impacto na 
margem bruta. Entretanto, uma vez que não está exclusivamente voltada para o 
segmento de baixa renda, a Direcional possui maior flexibilidade em uma eventual 
necessidade de repasse dos custos para os consumidores finais. Continuamos 
confiantes na capacidade da Direcional de manter um forte ritmo de lançamentos para 
sustentar melhorias em seu desempenho econômico-financeiro. Dessa forma, 
mantemos nossa recomendação de Compra com o preço alvo de R$ 17,50 para a 
DIRR3 para o final de 2021. 

 

Destaques           

R$ Milhões 4T20 t/t a/a 2020 a/a 

Lançamentos (VGV) 650,3 41,9% 29,6% 1.526 -10,8% 

Vendas Líquidas 446,7 21,1% 38,5% 1.407 22,1% 

Receita Líquida 425,3 13,3% 15,7% 1.500 2,9% 

Lucro Bruto 152,6 14,1% 17,7% 522 6,4% 

Margem Bruta (%) 35,9% 0,3 p.p. 0,6 p.p. 34,8% 1,1 p.p. 

EBITDA 93,4 38,8% 63,2% 262 14,8% 

Margem EBITDA (%) 22,0% 4,0 p.p. 6,4 p.p. 17,5% 1,8 p.p. 

Lucro Líquido 40,6 42,1% 43,8% 113 12,5% 

Margem Líquida (%)  9,5% 1,9 p.p. 1,9 p.p. 7,5% 0,6 p.p. 

Fonte: Direcional e BB Investimentos 

 
Destaques operacionais (% Direcional). A Direcional encerrou o 4T20 com 

crescimento nos lançamentos e nas vendas na comparação anual. A companhia lançou 
dez projetos nesse período, cerca de 67% na Direcional e 33% na Riva. Assim, o VGV 
(valor geral de vendas) lançado totalizou R$ 650,2 milhões no 4T20, um recorde que 
representa um aumento de 29,6% a/a. Já as vendas líquidas somaram R$ 446,7 
milhões, um incremento de 38,5% a/a, considerado, pelo terceiro trimestre consecutivo, 
o novo marco histórico da companhia. Os distratos apresentaram um forte recuo na 
comparação anual (-42,0% a/a), totalizando R$ 46,3 milhões, ou 9,4% das vendas 
brutas, resultado da melhoria dos processos de vendas e repasses. Quanto aos 
repasses, estes permaneceram estáveis na comparação anual e retraíram 4% t/t.  
 
Em relação aos estoques, observamos uma melhoria em sua estrutura: houve redução 
das unidades concluídas como porcentual do estoque total de 12,1% no 4T19 para 7,2% 
no 4T20. Já as unidades lançadas, tanto no ano corrente quanto no ano anterior, 
decresceram para 85% (ante 88% no 4T19).  
 

DIRR3 
Recomendação Compra 

Preço-alvo - 2021E 17,50 

Preço da ação - 15/03/2021 13,07 

Potencial de Valorização 33,9% 

 

Dados de 
Negociação 

    

 em 15/03/2021 

Valor de Mercado R$ milhões 1.914 

Variação 1 mês % -8,3% 

Variação UDM % 14,3% 

Variação 2021 % -0,2% 

Min. 52 sem. R$ 6,47 

Máx. 52 sem. R$ 17,70 

 
  

 
Fonte: Economática 

 

Múltiplos         

  2021e 2022e 2023e 

P/BV  1,41 1,38 1,35 

P/E  15,9 13,9 13,2 

LPA R$ 0,82 0,94 0,99 

Dividend Yield  4,8% 6,1% 6,0% 
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Desempenho econômico-financeiro. A receita líquida foi de R$ 425,3 milhões, 15,7% superior a/a, 
impulsionada pelo crescimento das vendas líquidas de imóveis, embora impactada pela já esperada 
redução da receita com prestação de serviços (-60,6% a/a), decorrente da diminuição de projetos 
contratados no Faixa 1 do MCMV. A margem bruta, por sua vez, avançou 0,6 p.p. a/a para 35,9%, 
beneficiada pela mudança no mix de apropriação de receita, com aumento da participação das vendas de 
imóveis e redução do segmento de prestação de serviços, o qual possui margem menor. 

 
Em relação às despesas de VG&A, o aumento das despesas com vendas (+12,3% a/a, alcançando 9,8% 
das vendas líquidas, ante 12,1% no 4T19), bem como o acréscimo das despesas G&A (+4,6% a/a, 
atingindo 7,4% da receita líquida, ante 8,2% no 3T19), foram diluídas pelo aumento da receita líquida. Por 
fim, o lucro líquido da companhia foi de R$ 40,6 milhões (+43,8% a/a), atingindo uma margem líquida de 
9,5%. 
 
Valuation. Revisamos o modelo de Direcional para incorporar os resultados do 4T20 e atualizar 
premissas referentes ao custo de capital e receitas, dentre as quais destacamos ajustes em lançamentos 
e vendas líquidas, considerando o plano de expansão da Riva para os próximos anos e também uma 
diluição mais rápida de despesas de VG&A e ganhos de eficiência, devido ao maior crescimento da 
receita líquida.  
 
Apesar das alterações nas premissas, nosso preço-alvo para o final de 2021 manteve-se em R$ 17,50, 
com a manutenção da recomendação Compra. 

 

Riscos à nossa tese de investimento. Os riscos à nossa tese de investimentos para a Direcional 
incluem: (i) a falta de disponibilidade de crédito para seus clientes do programa Casa Verde e Amarela; (ii) 
custos de construção mais altos do que o esperado; (iii) atraso na aprovação dos projetos; e (iv) maiores 
taxas de juros. 
 

Valuation. Nosso preço alvo deriva de um método de fluxo de caixa descontado em termos nominais, 
com uma taxa de crescimento na perpetuidade (g) de 3,0% e um WACC de 14,0%. 
 

Estimativas   Premissas  

Valor Total para a Empresa 
(R$ milhões) 

         2.701     

VP do FCFF                    1.300   Beta 1,29  

VP da Perpetuidade                  4.551   WACC 14,0% 

Dívida Líquida                  (139)  D/(D+E) 20% 

Valor de Mercado                  2.561   Taxa Livre de Risco 1,4% 

Número de Ações (mi) 146,7  Prêmio de Mercado 7,6% 

Preço-alvo (R$) 17,50  Crescimento Perpetuidade 3,0% 

     
    
            

   DRE       

R$ milhões 2019a 2020a 2021e 2022e 2023e 

Receita Líquida 1.458 1.501 1.598 1.788 1.872 

Lucro Bruto 491 523 548 610 633 

Margem Bruta (%) 33,7% 34,8% 34,3% 34,1% 33,8% 

Despesas operacionais 300 305 322 350 364 

Equivalência Patrimonial 2 3 4 4 5 

= LAJIR 193 221 227 260 269 

(+/-) Resultado 
Financeiro 

-39 -40 -38 -44 -42 

= LAIR 154 181 189 216 227 

(-) Impostos -33 -31 -32 -37 -39 

Lucro Líquido 100 113 121 138 145 

Margem Líquida (%) 6,9% 7,5% 7,6% 7,7% 7,7% 

EBITDA 229  263  270  341  283  

Margem EBITDA (%) 15,7% 17,5% 16,9% 19,1% 15,1% 

Fonte: Direcional e BB Investimentos 
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Balanço Patrimonial      

R$ milhões 2019a 2020a 2021e 2022e 2023e 

Ativo total 4.655 5.101 5.224 5.291 5.422 

Ativo Circulante 2.333 2.666 2.700 2.715 2.746 

Ativo Realizável a 
Longo Prazo 

2.163 2.258 2.357 2.451 2.528 

Ativo Permanente 159 177 167 124 148 

Passivo total 4.655 5.101 5.224 5.291 5.422 

Passivo Circulante 517 572 605 580 593 

Passivo Exigível a 
Longo Prazo 

2.769 3.189 3.244 3.308 3.383 

Patrimônio líquido 1.369 1.340 1.376 1.403 1.446 

    
 

 Fluxo de Caixa Livre para a Firma     

R$ milhões 2019a 2020a 2021e 2022e 2023e 

EBIT 193 221 227 260 269 

(-) IR & CS -33 -31 -32 -37 -38 

NOPLAT 160 190 195 223 231 

(+) D&A 36 41 43 81 15 

(-) Capex -34 2 -34 -38 -39 

(-) Variação do Capital 
de Giro 

-232 -88 -32 -75 -3 

(-) Variação Outros 
Ativos / Passivos 

275 135 -9 -9 -1 

FCFF 204 281 163 182 203 

 
 

Indicadores de Endividamento    

R$ milhões 2019a 2020a 2021e 2022e 2023e 

Dívida Líquida 144  144  139  154  139  

DL / PL 10,5% 10,7% 10,1% 11,0% 9,6% 

 
 

Análise de Sensibilidade     

   Preço-Alvo 2021   

g/WACC 13,0% 13,5% 14,0% 14,5% 15,0% 

2,0% 18,5  17,5  16,6  15,7  14,9  

2,5% 19,1  18,0  17,0  16,1  15,3  

3,0% 19,7  18,5  17,5  16,5  15,6  

3,5% 20,3  19,1  18,0  16,9  16,0  

4,0% 21,1  19,7  18,5  17,4  16,5  

Fonte: Direcional e BB Investimentos 
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram 

consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas 

as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-

BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas informações. Todas as 

opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores 

mobiliários (“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções 

da empresa, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal 

mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes formas de cálculo e/ou ajustes. 

 
Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve 

ser interpretado como material promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores 

mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos 

dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais 

estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI não garante 

o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. 

É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  

 

Nos termos do art. 22 da ICVM 598, 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 (“Grupo”) 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(s) 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. 

 

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de participação acionária no capital da Cielo S.A, 

companhia brasileira listada na bolsa de valores e que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas 

cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A. 

 

Declarações dos Analistas 

 

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que: 

 

1 - As recomendações contidas neste relatório 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 a(s) companhia(s) emissora(s) objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas. 

 

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório: 

 

Analistas 
Itens 

3 4 5                 6 

Kamila Oliveira - - - - 

 

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores 

mobiliários de emissão da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) 

emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste 

relatório.  

 

6 - O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores 

mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

RATING 

 

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de 

recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor 

não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento. 
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