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Resultados Trimestrais 

WEG | ESG  

4T20: demanda doméstica eleva margem EBITDA a 20,1% a/a e ROIC a 25,5%; positivo
 

A Weg divulgou resultados positivos referentes ao 4T20, em nossa visão, que culminaram 
em um ROIC de 25,5%, maior nos comparativos anual (+5,3 p.p.) e trimestral (+2,2 p.p.). 
Apesar da pandemia ter afetado bruscamente seus negócios de ciclo curto, a companhia 
terminou o ano com excelente desempenho. 

Anteontem (23/02), a WEG anunciou o pagamento de dividendos complementares 
(R$ 0,349357703/ação) a ser realizado em 10/03/21 e proposta de desdobramento de ações 
(1 para 2) para a próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, prevista para 27/04, 
com efeitos para mesma data. 

Desempenho das ações. Após dois anos de crescimento na casa dos três dígitos (2019 
100,7% a/a e 2020 120,3% a/a), vemos as ações da WEGE3 acumularem alta de 75,5% nos 
últimos 12 meses. O movimento de realização de lucros ocorrido no pós-resultado do 3T20 
(queda de 6,16%), trouxe perda de tração de alta dos papéis, porém permanecem em 
valorização (+14,5% em 2021), ainda que mais comedida, em resposta às entregas 
consistentes diante da sólida tese de investimentos da Companhia. Adiante, acreditamos 
que a aprovação do desdobramento deva continuar impulsionando o papel, tornando-o mais 
acessível aos investidores pessoa-física, resultando em base acionária mais diversa e 
potencial aumento de liquidez. 

Diante de perspectivas positivas para a companhia, cuja tese de Investimentos fundamenta-
se em sua diversificação (geografia e de portfólio de produtos), solidez do balanço e níveis 
de caixa confortáveis, mantemos nosso preço-alvo da WEGE3 para R$ 94,00/ação para o 
final de 2021, com recomendação de Compra.  

O pior da pandemia já passou? Não obstante os impactos nos negócios Weg, em especial 
de ciclo curto e concentrados no 2T20, e a contente recuperação apresentada no 2S20, 
permanecemos alerta quanto os impactos adjacentes futuros. Em nossa visão, estes podem 
afligir, sobretudo, seus projetos e equipamentos de ciclo longo – cujas margens são mais 
atrativas. Tais efeitos já foram observados no 4T20, com reduções de projetos de Óleo&Gás, 
no mercado externo. Segundo a Weg, as incertezas quanto à recuperação econômica das 
geografias em que atua e os eventuais reflexos advindos das indústrias-clientes, podem 
trazer implicações futuras em ambos os ciclos de produtos. 

Resultados consolidados. As receitas do 4T20 somaram R$ 4,9 bilhões, +1,8% t/t e 
+29,4% a/a, com maior avanço do mercado interno (+7,8% t/t), responsável por 54% da 
ROL. Ressaltamos, no ciclo curto, a retomada por (i) motores de baixa tensão para a 
Construção Civil e Agro, cujas demandas seguem aquecidas, e (ii) ganho de market share 

em produtos seriados de automação. No que tange a ciclo longo, destaque para as entregas 
relacionadas a leilões de transmissão e projetos destinados à Papel&Celulose, Mineração e 
Óleo&Gás. Quanto ao mercado externo, as receitas em R$ caíram -2,7% t/t, porém 
auferiram alta de 23,7% a/a, beneficiadas pelo câmbio (+31% t/t). Em USD, a queda de -
3,0% t/t (-5,5% a/a) foi motivada pelo recuo de seus principais mercados estrangeiros: -2,8% 
t/t (-4,6% a/a) na América do Norte (43,9% ROL ME) e de -14,9% t/t (-14,7% a/a) na Europa 
(24,9% ROL ME).  

A margem bruta veio 1,1 p.p. superior t/t (+2,3 p.p. a/a), em razão das iniciativas de redução 
de custos e melhoria de processos, o que foi mais do que suficiente para anular a pressão 
do aumento do preço das matérias primas, diante da alta do cobre (+10% t/t e 21,8% a/a) e 
do aço (19,2% t/t e 10,6% a/a), e da variação cambial no período. 

O EBITDA, por sua vez, somou R$ 981 mi, +4,9% t/t e +47,2% a/a, e respectiva margem 
EBITDA atingiu 20,1% (+0,6 p.p. t/t e +2,5% p.p. a/a), refletindo (i) custos e despesas mais 
eficientes (ii) ciclo longo, contribuindo com melhores margens, além de (iii) determinadas 
operações no exterior, em especial China, cuja atividade industrial segue aquecida, 
sustentando parte do desempenho. 

Alavancagem Financeira. A companhia reduziu sua dívida total a R$ 1.7 bi (ante R$ 2.,3 bi 

em 2019), sendo 62% de longo prazo e 96% em moeda estrangeira. Ainda, a melhora no 
perfil da dívida é refletida na redução de seu custo ponderado médio para 2,8% a.a. (ante 
5,41% a.a. em 2019). O aumento das disponibilidades para R$ 5 bi, como precaução frente 
a pandemia, permitiu que a Weg mantivesse seu tradicional caixa líquido em R$ 3,3 bi – 
maior nível dos últimos anos. 

Por fim, quanto aos investimentos, vale observar o dispêndio de R$ 538,2 mil em 2020, 
destinados a aquisições (BirminD, MVISIA e fábrica de Betim-MG), processos e automação, 
além de novas fábricas e aumento de capacidade fabril (China, Áustria e EUA). A companhia 
ainda sinaliza capacidade para movimentos inorgânicos e adaptabilidade do plano de 
investimentos, caso haja uma retomada mais vigorosa da demanda. 
  

 WEGE3 
 

Recomendação Compra 

Preço-alvo 2021e (R$) 94,00 

Preço em 24/02/2021 (R$) 86,70 

Potencial de Valorização 8,4% 

 
 

Dados de Mercado    

 em 24/02/2021 

Valor de Mercado R$ milhão 181.874 

Variação 1 mês % -2,6% 

Variação UDM % 75,5% 

Variação 2021 % 14,5% 

Min. 52 sem. R$ 24,99 

Máx. 52 sem.  R$ 93,86 

 
 

 
 

 
 

 ESG Amb. Soc. Gov. 

Nota B- B B C 

Empresa faz parte da Seleção BB ESG (clique aqui 
para acessá-la). 
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Impactos do Covid-19 na cadeia de suprimentos. Na teleconferência de resultados realizada nesta data 
(25), a administração da companhia sinalizou não ter sentido fortes impactos da pandemia na cadeia de 
suprimento ao longo de 2020, porém a partir do 4T20 este desafio tem sido mais presente. Para 2021, 
apesar do cenário setorial de atraso de componentes e fretes mais caros, a WEG não prevê disruptura 
produtiva. Como mitigador, no fim do ano elevou o nível de estoques de componentes críticos para operar 
com mais segurança sem comprometer as entregas programadas e entrada de novos pedidos. 

 

Destaques         

R$ milhões 4T20 t/t a/a 2020 a/a 

Receita líquida 4.890 1,8% 29,4% 17.470 30,9% 

Lucro bruto 1.596 5,6% 39,4% 5.438 37,5% 

Margem bruta (%) 32,6% 1,2 p.p. 2,3 p.p. 31,1% 1,5 p.p. 

EBITDA  981 4,9% 47,2% 3.268 45,6% 

Margem EBITDA (%) 20,1% 0,6 p.p. 2,4 p.p. 18,7% 1,9 p.p. 

Lucro líquido 742 15,2% 48,3% 2.341 45,0% 

Margem líquida (%) 15,2% 1,8 p.p. 1,9 p.p. 13,4% 1,3 p.p. 

 

Indicadores de Endividamento   

R$ milhões 4T20 t/t a/a 

Dívida Bruta 1.707 -14,6% -26,0% 

Disponibilidades e Aplicações 5.010 18,9% 39,9% 

Dívida Líquida (Caixa Líquido) (3.303) 49,1% 158,9% 

Dívida Líquida (Caixa Líquido) / EBITDA  (1,0x) (0,3x) (0,4x) 

 

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, CNPI - - - - 

     

 

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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