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Revisão de Preço 

WEG | ESG  

Em novo patamar, a Weg sustenta resultados de ciclo longo e colhe bons frutos
 

Diante dos resultados do 3T20, surpreendentemente positivos, cuja performance 
denotou consistência e superou o excelente desempenho já apresentado no 2T20 (para 
mais detalhes, acesse BB-BI - WEG - Resultado 3T20), combinado às nossas 
perspectivas positivas para a companhia que são sustentadas por sua diversificação 
(geografia e portfólio de produtos), solidez do balanço e níveis de caixa confortáveis, 
atualizamos nosso preço-alvo da WEGE3 para R$ 94,00/ação para o final de 2021 
(antes R$ 55,00), e elevamos nossa recomendação para Compra.  

Desempenho das ações. Ao longo de 2020, presenciamos um rally de preços dos 
papeis da WEGE3, que se supervalorizaram em 120,4%, e acumulam alta de 195,9% 
nos últimos 12 meses. Neste período, a companhia trouxe consistência de resultados e 
boa performance, mesmo durante o ápice da pandemia. Assim, se tornou, aos olhos do 
investidor, um “porto seguro” frente a alta volatilidade do mercado de capitais. 

Neste outubro, apesar dos fortes resultados do 3T20, um movimento de realização de 
lucros ocorreu pós divulgação, em linha com a queda da bolsa em função do 
alastramento do Covid-19 na Europa, em uma segunda onda de infecções. Olhando 
para frente, acreditamos que há espaço para uma retomada na alta, considerando, 
ainda, o Weg Day (agendado para 12/11), que pode ratificar o ânimo dos investidores 
com relação à companhia. 

Apesar da elevada valorização e dos múltiplos caros, acreditamos que o mercado deve 
continuar apostando na companhia à frente em função da resiliência de seu modelo de 
negócios em meio à crise, comprovada pelos resultados apresentados. 
 

WEG (WEGE3) – Novas Estimativas 

Após incorporarmos os resultados referentes ao 9M20, com ajustes em nossas 
estimativas de crescimento de receitas e margens para 2020 e próximos anos, 
atualizamos o nosso preço-alvo de 2021e da WEGE3 para R$ 94,00/ação (antes R$ 
55,00/ação), e elevamos nossa recomendação para Compra. 

O novo preço-alvo considera nossas projeções macroeconômicas atualizadas, diante da 
maior viabilidade dos recentes impactos do Covid-19 nas economias brasileira e global. 
Para o cenário doméstico, considerou-se o retorno gradual do PIB, diante das 
flexibilizações heterogêneas do isolamento social ao longo do 2S20, e temporária e 
parcial das âncoras fiscais, além da melhora tímida dos indicadores de risco doméstico, 
com reformas estruturais e pautas setoriais postergadas para 2021 em diante. Ainda, 
para o cenário externo, contemplamos a redução da aversão ao risco diante da 
manutenção dos movimentos expansionistas de política monetária e retomada gradativa 
do crescimento mundial (cenário base). 

Projeções financeiras. Nosso preço alvo deriva de um método de fluxo de caixa 
descontado em termos nominais, com uma taxa de crescimento na perpetuidade (g) de 
6,0% e um WACC de 9,9%. Esperamos receitas 29,9% a/a maiores em 2020, apesar 
dos impactos do coronavírus, com crescimento esperado de (i) +25,1% a/a para o 
segmento de Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais e (ii) +43,3% a/a para Geração 
Transmissão e Distribuição (GDT), sendo que, para 2021, esperamos que as receitas 
cresçam 17,6% a/a nesse segmento. 

Quanto ao EBITDA 2020E, estamos prevendo um avanço de 39% em relação a 2019, e 
27% a/a maior para 2021E. A margem EBITDA, por sua vez, deve fechar 2020 em 18%, 
a qual esperamos que avance para 19,5% em 2021, diante das iniciativas de eficiência 
e produtividade implementadas. 

Neste ano, pudemos observar a solidez da carteira de ciclo longo refletir na boa 
performance deste 3T20, sustentada pela demanda por projetos e equipamentos de 
setores relevantes (Mineração, Papel & Celulose, Água & Saneamento, Óleo & Gás, e 
Energia). Para 2021, a carteira de ciclo longo da Weg deve permanecer robusta, porém 
em 2022 em diante devemos ver reflexos da postergação de pedidos observadas no 
2T20 em função dos impactos da Covid-19. 

No entanto, estimamos que a janela de impacto do Covid-19 nos produtos de ciclo longo 
deve ser amenizada em função da combinação do (i) mix de produtos e exposição 
geográfica da WEG, (ii) retomada dos investimentos, em especial em infraestrutura, 
estimulados por pacotes e iniciativas governamentais, além da (iii) gradativa 

recuperação econômica mundial. 

WEGE3 
Recomendação Compra 

Preço-alvo 2021e (R$) 94,00 

Preço em 30/10/2020 (R$) 75,83 

Potencial de Valorização 23,96% 

 

Dados de Mercado    

 em 30/10/2020 

Valor de Mercado R$ milhão 159.072 

Variação 1 mês % 15,4% 

Variação UDM % 195,9% 

Variação 2020 % 120,4% 

Min. 52 sem. R$ 25,01 

Máx. 52 sem.  R$ 87,21 

 

 
 

Valuation     

  2021e 

Valor da Firma  R$ milhões 196.024 

Dívida Líquida (Caixa) R$ milhões -692 

Valor para os Acionistas  R$ milhões 196.716 

Quantidade de Ações # milhões 2.098 

WACC % 9,9% 

 

Múltiplos       

  2020e 2021e 2022e 

EV/EBITDA  53,5x 42,0x 35,5x 

P/E  67,7x 52,5x 36,4x 

EPS R$ 1,18 1,52 2,20 

Fonte: Economatica e BB Investimentos. 

 

 ESG Amb. Soc. Gov. 

Nota B- B B C 

Empresa faz parte da Seleção BB ESG. 

 

Catherine Kiselar 
ckiselar@bb.com.br 
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Os impactos da pandemia foram sentidos de forma mais intensa (abril e maio) na demanda de 
equipamentos de ciclo curto, afetando, em especial, os segmentos de Motores Comerciais e Apliance, 
Tintas e Vernizes e Motores Industriais. Porém, já neste 3T20, vemos sua retomada em todas as 
unidades de negócio, e de forma mais vigorosa no Brasil, contribuir de forma mais significativa. 

Tese de Investimentos. O modelo contempla uma visão positiva da companhia, apoiada em sua 
diversificação (geografia e portfólio de produtos), solidez do balanço e níveis de caixa confortáveis, 
alicerçados, a cada resultado, pela solidez histórica de suas entregas. 

Apesar do seu reconhecido potencial, até então, mantínhamos uma visão conservadora sobre os 
negócios da Weg, em especial, relativos ao (i) segmento GTD, em geração de energia solar e outras 
fontes renováveis, e (ii) Negócios Digitais, refletidas nos últimos movimentos divulgados, como as 

aquisições da PPI-Multitask, V2COM, Mvisia e BirminD e sua gradual tradução no portfólio de produtos. 
Essa visão, outrora mais conservadora, vai abrindo espaço para percepção de valor diante das entregas 
sólidas e recorrentes. 

Pesa positivamente a diversificação geográfica da companhia em moeda forte, com captura dos 
benefícios cambiais, combinada à diversificação de portfólio de clientes e exposição a segmentos 
essenciais, o que tem trazido resiliência aos resultados durante a crise. 

Permanecem os desafios quanto a: (i) monetização de suas recentes aquisições e captura de sinergias 
(receitas e custos) com as operações atuais, (ii) o crescimento esperado em GTD proveniente de 
negócios de geração solar e outras fontes renováveis, (iii) incertezas quanto a intensidade e delonga dos 
impactos do Covid-19 nos produtos de ciclo longo, cujas margens são geralmente mais altas, e a (iv) a 
retomada de pautas setoriais, que destravariam potenciais investimentos de clientes, oxigenando a 
respectiva carteira de pedidos.  

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 e mundial; com reflexos na (ii) 
redução do consumo de produtos de ciclo curto, mas, principalmente, ampliação dos impactos nos 
produtos de ciclo longo; (iii) elevada exposição à moeda estrangeira e sua variação cambial, que pode 
impactar receitas e custos da companhia; (iv) delonga ou não realização do potencial de crescimento para 
o negócio de Energia Solar e outras fontes renováveis, além de Negócios Digitais; e (v) desempenho 
aquém do esperado da estratégia de fusões e aquisições da companhia. 

ESG. Assumimos o compromisso de integrar aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa 
(“ESG”, na sigla em inglês) nas análises das empresas de nosso universo de cobertura, a fim de atender 

o interesse cada vez mais crescente dos investidores sobre este assunto.  

O rating ESG da Weg, atribuído pela Refinitiv, é B- (B no pilar Ambiental, B no pilar Social e C no pilar 
Governança), e não foram apontadas controvérsias (A+). Esta pontuação tem como base o Relatório 
Anual Integrado de 2019, que a quase uma década atende as diretrizes internacionais da Global 
Reporting Initiative (GRI), e recentemente também à IIRC (International Integrated Reporting Council), em 
busca das melhores práticas. 

A agenda de sustentabilidade global da WEG tem sua estratégia incorporada a 8 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com metas para 2030, que permeiam sua estrutura 
organizacional e diversos setores da sociedade: 

 
 
 
 
 
Fonte: Relatório Anual Integrado de 2019 - ODS materiais para o negócio da Weg. 

 
Assim, a Weg foi indicada pelo BB-BI dentre as empresas mais alinhadas com as melhores práticas 
ambientais ESG. Para mais informações, acesse nosso relatório Seleção BB ESG.  

  

http://bit.ly/SelecaoBBESG
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Seguem abaixo as principais premissas e projeções do nosso modelo:  
 

Estimativas   Premissas Valuation  

Valor da Firma (R$ milhões) 196.024    

VP do FCFF 44.293  Beta  0,9 

VP do Valor Terminal 151.731  D/(D+E) alvo 20% 

Dívida Líquida (Caixa) -692  WACC 9,9% 

Valor do Equity 196.716  Taxa Livre de Risco 1,70% 

Número de Ações (# milhões) 2.098  Prêmio de Mercado 7,57% 

Preço Alvo 2021E - WEGE3 (R$) 94,00  Perpetuidade 6,0% 

 

Múltiplos    

 2020e 2021e 2022e 

LPA (R$) 1,18 1,52 2,20 

EV / EBITDA (corrente) 53,5x 42,0x 35,5x 

P / L 67,7x 52,5x 36,4x 

P / BV 19,4x 17,0x 14,5x 

ROE (%) 24,5% 27,7% 34,1% 

 

DRE     

R$ milhões 2020e 2021e 2022e 2023e 

Receita Líquida 17.340 20.385 23.070 26.225 

(-) COGS -12.068 -13.977 -15.705 -17.719 

Lucro Bruto 5.272 6.408 7.366 8.507 

(-) VG&A -2.556 -2.910 -3.186 -3.499 

EBIT 2.716 3.498 4.180 5.008 

(+) Resultado Financeiro 27 37 919 167 

EBT 2.743 3.535 5.100 5.175 

(-) Impostos -261 -337 -486 -493 

Lucro Líquido 2.481 3.198 4.613 4.682 

 

Fluxo de Caixa Livre     

R$ milhões 2020e 2021e 2022e 2023e 

EBITDA 3.124 3.977 4.712 5.597 

(-) Capex -800 -893 -815 -877 

(-) Juros -615 -589 -368 -506 

(-) Impostos -261 -337 -486 -493 

(-/+) WK -922 -351 -254 -276 

(=) Total 525 1.808 2.789 3.445 

 
 

Indicadores de Endividamento     

 2020e 2021e 2022e 2023e 

Dívida Curto Prazo/Dívida Total (%) 15,0% 15,4% 15,8% 16,2% 

D / D+E 15,8% 15,0% 13,8% 12,0% 

Dívida Líquida (Caixa Líquido)/ EBITDA  -0,2x -0,3x -0,6x -0,7x 

Fonte: Companhia e BB Investimentos 
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Balanço Patrimonial     

R$ milhões 2020e 2021e 2022e 2023e 

ATIVOS 17.673 20.141 23.032 25.802 

    Ativo Circulante 10.560 12.525 15.034 17.422 

         Caixa e Equivalente de Caixa 2.596 3.358 4.840 6.036 

         Contas a receber 3.566 4.188 4.736 5.379 

         Estoques 3.563 4.005 4.368 4.780 

         Impostos 356 419 473 537 

         Outros 479 554 617 690 

    Ativos não-circulantes 7.113 7.616 7.997 8.379 

    Outros Ativos LP 1.107 1.144 1.184 1.222 

         Investimentos 28 28 28 28 

         Propriedades, plantas e equipamentos  4.374 4.787 5.070 5.358 

         Ativos Intangíveis 1.604 1.657 1.715 1.771 

PASSIVO 17.673 20.141 23.032 25.802 

    Passivo Circulante 4.890 5.772 6.574 7.492 

         Salários a Pagar e impostos relacionados 551 619 676 740 

         Fornecedores 1.238 1.470 1.681 1.931 

         Impostos a pagar  229 281 331 391 

         Empréstimos e Financiamentos   287 315 340 340 

         Outros 2.586 3.087 3.546 4.090 

    Passivo Não Circulante 2.667 2.809 2.937 2.923 

         Empréstimos e Financiamentos   1.618 1.725 1.815 1.764 

         Outros LP 1.050 1.084 1.122 1.159 

    Acionistas não controladores 10.116 11.560 13.520 15.387 

 

 

Análise de Sensibilidade 

   Preço Alvo 2021E   

g/WACC 8,9% 9,4% 9,9% 10,4% 10,9% 

5,0% 100,0 88,0 78,0 71,0 64,0 

5,5% 112,0 97,0 85,0 76,0 68,0 

6,0% 128,0 108,0 94,0 82,0 73,0 

6,5% 151,0 124,0 105,0 91,0 80,0 

7,0% 186,0 146,0 120,0 101,0 88,0 

 

Análise de Sensibilidade 

   EV/EBITDA 2021E   

EV/EBITDA 8,9% 9,4% 9,9% 10,4% 10,9% 

5,0% 67,1x 58,9x 52,4x 47,1x 42,8x 

5,5% 75,1x 64,9x 57,0x 50,7x 45,7x 

6,0% 86,0x 72,6x 62,8x 55,2x 49,1x 

6,5% 101,4x 83,1x 70,2x 60,7x 53,4x 

7,0% 125,0x 97,9x 80,3x 67,9x 58,7x 

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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Daniel Frazatti Gallina  Paulo Arruda     Marcelo Sobreira  +65 6420 6577 

Denise Rédua de Oliveira  Pedro Gonçalves    Director, Head of Sales  

Fabiana Regina   Renata Simões    José Carlos Reis, CFA  +65 6420 6570 

Fábio Caponi Bertoluci  Sandra Regina Saran 
   

Institutional Sales  

   Zhao Hao, CFA  +65 6420 6582 
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