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Resultados Trimestrais e Revisão de Preço 

WEG 

2T20: evolução de 36,6% a/a no EBITDA e ROIC a 21,6% em meio à crise; positivo
 

Nesta quarta-feira (22), a Weg divulgou seus resultados do 2T20, surpreendentemente 
positivos, em nossa visão, trazendo ROIC de 21,6% (+3,2% p.p a/a e +0,9 p.p. t/t), com 
EBITDA de R$ 732 mi, superior em 36,3% a/a (+18,3% t/t), e respectiva margem de 
18%. A receita cresceu em 23,7% a/a (+9,4% t/t), beneficiada também pelo ajuste das 
recentes aquisições da Geremias Redutores, PPI-Multitask e V2COM, sem as quais a 
ROL teria avançado 22,8% a/a. 

Apesar do contexto pandêmico, a implementação de melhorias operacionais combinada 
com a solidez da carteira de ciclo longo (no Brasil e exterior), fortemente beneficiada 
pelo câmbio, viabilizaram tais resultados. Em resposta, na data de divulgação dos 
resultados, a WEGE3 havia auferido valorização de 49,7% em um mês, e mais de 200% 
nos últimos 12 meses, batendo seu preço máximo histórico. 

Assim, considerando os resultados do 2T20 e suas entregas consistentes, e ainda as 
nossas perspectivas positivas para a companhia, apoiadas em sua diversificação 
(geografia e portfólio de produtos), solidez do balanço e níveis de caixa confortáveis, 
revisamos nosso preço-alvo 2020e da WEGE3 para R$ 55,00/ação, mas com 
recomendação Neutra, pois não há potencial de valorização para nosso preço diante do 
rally recente observado no papel. 

O pior da pandemia já passou? Na visão da Companhia, os impactos da pandemia 
foram sentidos em abril e maio nas demandas de ciclo curto dos segmentos de Motores 
Comerciais e Apliance, Tintas e Vernizes e Motores Industriais. Na China, as atividades 
já apresentam níveis do pré-pandemia e contribuíram positivamente para o desempenho 
de ciclo curto. Observa-se retomada gradual na entrada destes pedidos, apesar das 
incertezas ainda presentes nas diversas geografias em que a Weg atua.  

Resultados consolidados. A receita líquida totalizou R$ 4.063,9 mi, +23,7% a/a 
(+9,4% t/t), com destaque para o mercado interno que avançou +24,4% a/a (-5,2% t/t). 
O mercado externo cresceu 23,2% a/a, fortemente beneficiado pelo câmbio médio (R$ 
5,38 ante R$ 3,92), uma vez que sua receita em US$ caiu 10,2% a/a (+1,2% t/t), com 
retração em todas as geografias, exceto Europa (+6,1% a/a). 

O CPV somou R$ 2.832 mi (+20,9% a/a) e evoluiu em menor passo que as receitas 
(+23,7% a/a), acrescendo 1,5 p.p. a margem bruta de 30,3%, resultado de (i) medidas 
como antecipação de férias e redução de jornada e salários, e (ii) menor pressão sob 

custos de MP, como cobre (-12,2% a/a) e aço (-16,7% a/a), apesar das restrições fabris 
causadas pelo COVID-19. 

As despesas de VG&A (R$ 502,2 mi) aumentaram 16% a/a, equivalente a 12,4% da 

ROL, uma melhora marginal de 0,8 p.p. se comparado ao 2T19, impactada por não-
recorrentes naquele período. 

Como resultado, o EBITDA somou R$ 732,2 mi, maior em 36,6% a/a e 18,3% t/t, 

trazendo a respectiva margem a 18%, melhor se comparado ao 2T19 (+ 1,7 p.p.) e ao 
1T20 (+1,3 p.p.). Assim, o Lucro Líquido avançou 32,2% a/a e 16,9% t/t, a R$ 514,4 

mi, refletindo também a variação cambial positiva e menores receitas de aplicações 
financeiras.  

Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais: importantes projetos de ciclo longo 
sustentam os resultados. Responsável por 54,6% da ROL, a receita do segmento 

somou R$ 2,219 mi, maior em 21% a/a (+16% t/t). O mercado interno avançou 33% a/a 
neste 2T20, puxado por produtos de ciclo longo destinados aos setores de Papel e 
Celulose, e Mineração. O bom desempenho do mercado externo (+16,5% a/a) se deu 
por importantes entregas de ciclo longo para grandes setores (Óleo & Gás, Mineração, 
Água e Saneamento). A demanda de ciclo curto mostra reação, mas segue impacta pelo 
Covid-19, desafio somado ao cenário de desaceleração de demanda de mercados 
chave como EUA e Europa. 

Geração Transmissão e Distribuição: ciclo longo protagoniza destaque de 
crescimento. O segmento de GTD (35,6% da ROL), avançou 46% a/a (+10,79% t/t), 
com mercado interno (+43% a/a) e externo (+49% a/a) evoluindo forte em receitas, e o 
ciclo longo (transformadores e subestações) como protagonista. No mercado interno, a 
demanda de ciclo curto, inclusive Geração Solar Distribuída (GD), foi afetada pela 
restrição social, porém o negócio segue crescente. No mercado externo, destaque para 
EUA e México, capturando mais sinergias, em que tanto transformadores quanto 
geradores contribuíram para o crescimento expressivo.  

 

 WEGE3 
Recomendação Neutra 

Preço-alvo 2020e (R$) 55,00 

Preço em 23/07/2020 (R$) 66,98 

Potencial de Valorização -17,9% 

 

Dados de Mercado    

 em 23/07/2020 

Valor de Mercado R$ milhão 140.504 

Variação 1 mês % 45,3% 

Variação UDM % 200,1% 

Variação 2020 % 94,2% 

Min. 52 sem. R$ 21,03 

Máx. 52 sem.  R$ 69,80 

 

 
 

 

Valuation     

  2020e 

Valor da Firma  R$ milhões 114.744 

Dívida Líquida (Caixa) R$ milhões -681 

Valor das Ações  R$ milhões 115.425 

Units # milhões 2.098 

WACC % 9,2% 

 

Múltiplos       

  2020e 2021e 2022e 

EV/EBITDA (corrente) 52,1x 44,2x 38,2x 

P/E  
65,8x 55,3x 46,2x 

LPA R$ 1,02 1,21 1,45 
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Endividamento. Observamos melhora no perfil da dívida, se comparado ao 1T20: dívida bruta em R$ 
2.149 mi (ante R$ 2.494 mi), sendo 78% de longo prazo (vs 64%), com duration elevada para 19,5 meses 
(ante 18,9), a um custo médio ponderado em reais de 4,85% a.a. (ante 5,41% a.a.). Por fim, a posição de 
caixa líquido (dívida) da Weg se elevou a R$ 1.261 mi (ante R$ 908,0 mi), níveis confortáveis frente à 
crise e visando eventuais oportunidades de negócios. 

Novo Marco do Saneamento para a Weg. Na teleconferência de resultados realizada ontem (23), a 
administração da companhia reforçou a importância deste segmento para o Brasil, e boas oportunidades 
para os negócios da Weg. Declarou ainda ao BB-BI que a entrada da iniciativa privada dará mais 
velocidade ao endereçamento de soluções ao Brasil. A companhia tem tradição no fornecimento de 
soluções para Água e Saneamento no exterior, em especial na Europa (que possui uma legislação mais 
exigente), e possui uma estrutura global voltada para este segmento. 

As soluções Weg que podem ser beneficiadas com o aumento da demanda, dado que uma bomba 
precisa de motor elétrico e hoje a Weg detém 80 e 85% da participação de mercado em motores de baixa 
tensão. A infraestrutura precisa de subestações e transformadores, além da necessidade de tinta 
industrial para tubulações, dentre outros produtos também presentes no portfólio da companhia. 
Adicionalmente, a companhia declarou ver oportunidades para as soluções da Indústria 4.0 nestes 
projetos. 

 

Destaques         

R$ milhões 2T20 t/t a/a 2020 a/a 

Receita líquida 4.064 9,4% 23,7% 7.778 25,1% 

Lucro bruto 1.232 12,3% 30,3% 2.330 29,2% 

Margem bruta (%) 30,3% 0,8x 1,6x 29,9% 0,0x 

EBITDA  732 18,3% 36,3% 1.351 35,3% 

Margem EBITDA (%) 18,0% 1,3x 1,7x 17,4% 0,1x 

Lucro líquido 258 -41,3% 52,6% 698 156,6% 

Margem líquida (%) 6,4% -5,5x 1,2x 9,0% 1,1x 

 

Indicadores de Endividamento   

R$ milhões 2T20 t/t a/a 

Dívida Bruta 2.149 -13,8% -26,4% 

Disponibilidades e Aplicações 3.410 0,3% -3,9% 

Dívida Líquida (Caixa Líquido) (1.261) 38,9% 100,5% 

Dívida Líquida (Caixa Líquido) / EBITDA  (0,5x) -0,1 p.p. -0,2 p.p. 

Fonte: Companhia e BB Investimentos 

 
 

WEG (WEGE3) – Novas Estimativas 
 
Revisamos nosso preço-alvo de 2020e da WEGE3 para R$ 55,00/ação (antes R$ 25,00/ação), mantendo 
recomendação Neutra. 

 
O novo preço-alvo traz nossas projeções macroeconômicas atualizadas para a economia brasileira e 
global, diante dos recentes impactos do Covid-19. Para o para o cenário doméstico, considera-se a 
retomada gradual do PIB ao patamar pré-Covid em meados de 2023, impactados pelas medidas 
temporárias de flexibilização fiscal, recuo paulatino dos indicadores de risco doméstico, e reformas 
estruturais e pautas setoriais postergadas diante do contexto pandêmico. Ainda, para o cenário externo, 
contemplamos a manutenção dos movimentos expansionistas de política monetária e retomada gradativa 
do crescimento diante da redução da aversão ao risco. 
 
Estamos trabalhando com um WACC para a empresa de 9,7%. Esperamos que as receitas sejam 17,6% 
maiores em 2020, se comparada ao ano anterior, apesar dos impactos do coronavírus, com crescimento 
esperado de (i) 20,5% a/a para o segmento de Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais e (ii) 25,9% a/a 
para Geração Transmissão e Distribuição (GDT), especialmente devido à exposição a produtos de ciclo 
longo nas principais geografias de atuação. Quanto ao EBITDA 2020E, estamos prevendo um avanço de 
19,6% em relação aos números de 2019; no entanto, vemos a margem EBITDA estável a/a devido aos 
desafios esperados para o ano. 

 
O modelo contempla uma visão sobre conservadora sobre os negócios da companhia, em especial no 
que se refere ao desempenho de produtos de ciclo curto, tanto no Brasil como no exterior, bem como 
relativos aos desafios do segmento GTD, embora reconheçamos o potencial de geração de energia solar 
e outras fontes renováveis. 
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Além do incremento da receita de serviços, com margens mais atrativas, a companhia vem avançando na 
sua estratégia comercial e de M&A, refletidas nos últimos movimentos divulgados, como as aquisições da 
PPI-Multitask, V2COM, Mvisia e BirminD, direcionadas ao desenvolvimento de novos produtos e 
softwares, objetivando futuros ganhos de escala, com potencial benefício de produtividade e eficiência 
para as operações internas da Weg, sob a égide de sua estratégia de Negócios Digitais. 
 
Pesa positivamente a diversificação geográfica da companhia em moeda forte, com captura dos 
benefícios cambiais, combinada à diversificação de portfólio de clientes, com exposição a segmentos 
essenciais, o que tem trazido resiliência aos resultados durante a crise.  
 
Não obstante os aspectos positivos, ao nosso ver, permanecem as perspectivas dos desafios quanto a: (i) 
monetização de suas recentes aquisições e captura de sinergias com as operações atuais, (ii) o 
crescimento esperado em GTD proveniente de negócios de geração solar e outras fontes renováveis, (iii) 
a retomada de pautas setoriais, que destravariam potenciais investimentos de clientes, oxigenando a 
respectiva carteira de pedidos, e (iv) a expectativa limitada para produtos de ciclo longo, cujas margens 

são geralmente mais altas.  
 
Assim, considerando os resultados do 2T20 e suas entregas históricas consistentes, e ainda as nossas 
perspectivas positivas para a companhia, apoiadas em sua diversificação (geografia e portfólio de 
produtos), solidez do balanço e níveis de caixa confortáveis, revisamos nosso preço-alvo 2020e da 
WEGE3 para R$ 55,00/ação, mas com recomendação Neutra, pois não há potencial de valorização para 
nosso preço diante do rally recente observado no papel. 

 
Riscos. Entre os riscos que podem afetar a tese de investimento da companhia, destacamos: (i) 
recuperação mais longa do que o esperado para a economia brasileira; (ii) crescimento menor do que 
esperado da economia mundial, o que poderia reduzir o consumo de produtos de ciclo curto, mas, 
principalmente, de ciclo longo; (iii) elevada exposição à moeda estrangeira e sua variação cambial, que 
pode impactar significativamente as receitas e custos da companhia; (iv) delonga ou não realização do 
potencial de crescimento para o negócio de Energia Solar; e (v) desempenho aquém do esperado da 
estratégia de fusões e aquisições da companhia. 
 
Segue abaixo as principais premissas e projeções do nosso modelo: 
 

DRE     

R$ milhões 2019a 2020e 2021e 2022e 

Receita Líquida 13.347 15.696 17.210 18.583 

(-) COGS -9.394 -10.850 -11.767 -12.569 

Lucro Bruto 3.953 4.845 5.443 6.015 

(-) VG&A -2.106 -2.417 -2.566 -2.679 

EBIT 1.848 2.429 2.877 3.335 

(+) Resultado Financeiro -43 6 11 116 

EBT 1.804 2.435 2.889 3.451 

(-) Impostos -190 -301 -350 -409 

Lucro Líquido 1.615 2.134 2.539 3.042 

 

Indicadores de Endividamento     

 2019a 2020e 2021e 2022e 

Dívida Curto Prazo/Dívida Total (%) 41,0% 30,0% 29,5% 29,0% 

D / D+E 20,4% 18,3% 17,0% 15,9% 

Dívida Líquida (Caixa Líquido)/ EBITDA  -0,5x -0,3x -0,4x -0,5x 

 

Fluxo de Caixa Livre     

R$ milhões 2019a 2020e 2021e 2022e 

EBITDA 2.245 2.684 3.166 3.660 

(-) Capex -836 -394 -688 -743 

(-) Juros -634 -224 -177 -331 

(-) Impostos -190 -301 -350 -409 

(-/+) WK 810 -1.068 -89 -20 

(=) Total 1.394 697 1.863 2.157 

Fonte: BB Investimentos  
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Balanço Patrimonial     

R$ milhões 2019a 2020e 2021e 2022e 

ATIVOS 15.688 17.497 19.102 20.759 

    Ativo Circulante 9.761 10.735 11.854 12.998 

         Caixa e Equivalente de Caixa 3.390 2.904 3.495 4.213 

         Contas a receber 2.747 3.228 3.536 3.815 

         Estoques 2.817 3.679 3.836 3.933 

         Impostos 395 451 480 503 

         Outros 412 473 507 534 

    Ativos não-circulantes 5.927 6.762 7.248 7.761 

    Outros Ativos LP 598 1.056 1.091 1.130 

         Investimentos 28 28 28 28 

         Propriedades, plantas e equipamentos  3.981 4.120 4.519 4.938 

         Ativos Intangíveis 1.320 1.558 1.609 1.666 

PASSIVO 15.688 17.497 19.102 20.759 

    Passivo Circulante 4.491 4.950 5.390 5.800 

         Salários a Pagar e impostos relacionados 287 500 527 545 

         Fornecedores 840 916 1.039 1.160 

         Impostos a pagar  135 171 201 232 

         Empréstimos e Financiamentos   936 667 667 670 

         Outros 2.293 2.696 2.957 3.193 

    Passivo Não Circulante 2.267 2.597 2.669 2.752 

         Empréstimos e Financiamentos   1.349 1.556 1.594 1.640 

         Outros LP 918 1.041 1.075 1.113 

    Acionistas não controladores 8.930 9.950 11.042 12.207 

 

Múltiplos    

 2020e 2021e 2022e 

LPA (R$) 1,02 1,21 1,45 

EV / EBITDA (corrente) 52,1x 44,2x 38,2x 

P / L 65,8x 55,3x 46,2x 

P / BV 11,6x 10,5x 9,5x 

ROE (%) 21,4% 23,0% 24,9% 

 

Estimativas   Premissas Valuation  

Valor da Firma (R$ milhões) 114.744    

VP do FCFF 27.031  Beta  0,8 

VP do Valor Terminal 87.713  D/(D+E) alvo 23% 

Dívida Líquida (Caixa) -681  WACC 9,2% 

Valor do Equity 115.425  Taxa Livre de Risco 2,00% 

Número de Ações (# milhões) 2.098  Prêmio de Mercado 7,47% 

Preço Alvo 2020E - WEGE3 (R$) 55,0  Perpetuidade 5,0% 

Fonte: BB Investimentos 
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Análise de Sensibilidade 

   Preço Alvo YE20   

g/WACC 8,2% 8,7% 9,2% 9,7% 10,2% 

4,0% 59,0 52,0 47,0 42,0 38,0 

4,5% 66,0 57,0 50,0 45,0 40,0 

5,0% 74,0 63,0 55,0 49,0 43,0 

5,5% 86,0 71,0 61,0 53,0 47,0 

6,0% 103,0 83,0 69,0 59,0 51,0 

 

Análise de Sensibilidade 

   EV/EBITDA E2020   

EV/EBITDA 8,2% 8,7% 9,2% 9,7% 10,2% 

4,0% 46,1x 40,6x 36,2x 32,5x 29,5x 

4,5% 51,1x 44,4x 39,1x 34,9x 31,4x 

5,0% 57,8x 49,2x 42,8x 37,7x 33,6x 

5,5% 66,9x 55,6x 47,4x 41,2x 36,3x 

6,0% 80,2x 64,3x 53,5x 45,6x 39,7x 

Fonte: Companhia 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 

Catherine Kiselar - - - - 

 - - - - 

 

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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      EC2N 1ER – London – UK 

Gerentes da Equipe de Pesquisa         +44 (20) 7367 5800 

Estratégia - Wesley Bernabé, CFA   Análise de Empresas - Victor Penna       

wesley.bernabe@bb.com.br  

 victor.penna@bb.com.br  

   Managing Director  

      Juliano Marcatto de Abreu  +44 (20) 7367 5801 

Renda Variável        Deputy Managing Director 

Açúcar e Etanol  Óleo e Gás    João Domingos Cicarini Junior  +44 (20) 7367 5802 

Daniel Cobucci  Daniel Cobucci    Head of Sales and Trading 

cobucci@bb.com.br  cobucci@bb.com.br    Henrique Catarino  +44 (20) 7367 5832 

Agronegócios  Papel e Celulose    Institutional Sales  

Luciana Carvalho  Victor Penna    Annabela Garcia    +44 (20) 7367 5853 

luciana_cvl@bb.com.br  victor.penna@bb.com.br  

   Melton Plummer    +44 (20) 7367 5843 

Alimentos e Bebidas  Gabriela E. Cortez    Tharcia Cassiano  +44 (20) 7367 5851 

Luciana Carvalho  gabrielaecortez@bb.com.br    Syndicate  

luciana_cvl@bb.com.br  Siderurgia e Mineração    Daniel Bridges  +44 (20) 7367 5806 

Bancos e Serviços Financeiros  Victor Penna    Trading  

Wesley Bernabé, CFA  victor.penna@bb.com.br  

   Bruno Fantasia             +44 (20) 7367 5852 

wesley.bernabe@bb.com.br  Gabriela E. Cortez    Gianpaolo Rivas    +44 (20) 7367 5842 

Rafael Reis  gabrielaecortez@bb.com.br      

rafael.reis@bb.com.br  

 Transporte e Logística    Banco do Brasil Securities LLC - New York 

Bens de Capital  Renato Hallgren    535 Madison Avenue, 33th Floor  

Catherine Kiselar  renatoh@bb.com.br    New York City, NY 10022 - USA 

ckiselar@bb.com.br  Utilities    (Member: FINRA/SIPC/NFA) 

Educação  Rafael Dias      

Melina Constantino  rafaeldias@bb.com.br  

   Managing Director   

mconstantino@bb.com.br  

 Varejo     Carlos Eduardo Omine  +1 (646) 845 3712 

Imobiliário  Georgia Jorge    Deputy Managing Director 

Kamila Oliveira  georgiadaj@bb.com.br  

   Gabriel Cambui Mesquita Santos  +1 (407) 608 1778 

kamila@bb.com.br  

     ECM  

      Charles Langalis      +1 (646) 845 3714 

Macroeconomia e Estratégia de Mercado  Renda Fixa    Nilton Jeronimo  +1 (646) 845 3880 

Hamilton Moreira Alves  Renato Odo    DCM  

hmoreira@bb.com.br  

 renato.odo@bb.com.br  

   João Kloster  +1 (646) 845 3717 

Henrique Tomaz, CFA  José Roberto dos Anjos    Luciana Batista  +1 (646) 845 3864 

htomaz@bb.com.br  

 robertodosanjos@bb.com.br  

   Head of Syndicate  

Richardi Ferreira      Shinichiro Fukui  +1 (646) 845 3865 

richardi@bb.com.br      Institutional Sales  

      Michelle Malvezzi  +1 (646) 845 3715 

Equipe de Vendas        Fabio Frazão  +1 (646) 845 3716 

Investidor Institucional  bb.distribuicao@bb.com.br  

     

Varejo  acoes@bb.com.br  

   BB Securities Asia Pte Ltd - Singapore 

Head - João Carlos Floriano  Fernando Leite    6 Battery Road #11-02  

Antonio de Lima Junior  Higor Benedetti     Singapore, 049909 

Bruno Finotello  Henrique Reis    Managing Director  

Cleber Yamasaki  Marcela Andressa Pereira        Marcelo Sobreira  +65 6420 6577 

Daniel Frazatti Gallina  Paulo Arruda     Director, Head of Sales  

Denise Rédua de Oliveira  Pedro Gonçalves    José Carlos Reis, CFA  +65 6420 6570 

Fabiana Regina   Renata Simões    Institutional Sales  

Fábio Caponi Bertoluci  Sandra Regina Saran 
   

Zhao Hao, CFA  +65 6420 6582 
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