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Bolsa 

O mercado de ações segue em alta, incentivado pelo otimismo em relação 

ao avanço da reforma da Previdência, após oito meses de tramitação. Dois 

destaques ainda ficaram para hoje, mas o texto principal teve finalmente 

sua aprovação confirmada pelo placar de 60x19 votos. No fechamento o 

Ibovespa marcou alta de 1,28% aos 107.381 pontos e giro financeiro de R$ 

16,8 bilhões. Hoje a agenda econômica vem mais uma vez com poucos 

indicadores e as atenções deverão ficar mesmo no cenário pós aprovação 

da RP no 2º turno no Senado. As bolsas internacionais operam em queda 

na zona do euro e no fechamento da Ásia, alta na Nikkei e queda da Hang 

Seng. O dia inicia com queda também nos preços do petróleo WTI (Nymex) 

e Brent (ICE). A expectativa de resultados do 3T19 abaixo das expectativas 

no exterior pesa sobre os mercados nesta quarta-feira e no Brasil, a safra 

de balanços começa mais firme a partir de hoje. 

Câmbio 

A moeda americana encerrou a terça-feira com queda de 1,10% aos R$ 

4,0839 ante R$ 4,1293 no fechamento da segunda-feira, com maior 

otimismo de investidores na bolsa e ambiente mais calmo com a 

expectativa de aprovação da reforma da Previdência, confirmada na noite 

de ontem. 

Juros  

Os juros futuros tiveram dia de alta, com o contrato Depósito 

Interfinanceiro (DI) para jan/20, passando de 4,819% para 4,848%. A 

divulgação do IPCA-15 muito acima da mediana das estimativas reduziu as 

expectativas de um corte mais agressivo na Selic na próxima reunião do 

Copom de outubro. A taxa do DI para janeiro de 2025 encerrou em 6,20%, 

ante 6,111%. 

CLIQUE AQUI para acessar a agenda de resultados 3T19 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 107.381 1,3 2,5 22,2

Ibovespa Fut. 107.745 0,8 2,1 22,2

Nasdaq 8.104 (0,7) 1,3 22,1

DJIA 26.788 (0,1) (0,5) 14,8

S&P 500 2.996 (0,4) 0,6 19,5

MSCI 2.204 (0,2) 1,1 17,0

Tóquio 22.625 0,3 4,0 13,0

Xangai 2.942 (0,4) 1,3 18,0

Frankfurt 12.755 0,1 2,6 20,8

Londres 7.212 0,7 (2,6) 7,2

Mexico 43.364 (0,1) 0,8 4,1

India 38.964 (0,9) 0,8 8,0

Rússia 1.388 1,7 4,0 0,0

Dólar - vista R$ 4,08 (1,1) (1,8) 5,2

Dólar/Euro $1,11 (0,2) 2,1 (3,0)

Euro R$ 4,54 (1,3) 0,3 2,2

Ouro $1.487,65 0,2 1,0 16,0

* Dia anterior, exceto Ásia
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Fluxo de capital estrangeiro- Com IPOs e Follow on

https://www.planner.com.br/wp-content/uploads/2019/10/3T19-1-Errata.pdf
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Weg (WEGE3) – Um bom resultado no 3T19 

A empresa divulgou hoje seu resultado do 3T19 mostrando ganhos no faturamento e na 

rentabilidade. 

O lucro líquido da Weg no 3T19 foi de R$ 418 milhões (R$ 0,20 por ação), 7,5% maior que no 

trimestre anterior e 9,7% acima do 3T18. 

Weg - Resultados Trimestrais

R$ milhões 3T19 2T19 Var. 3T18 Var.

Receita Líquida 3.350 3.287 1,9% 3.237 3,5%

  Mercado Interno 1.378 1.290 6,9% 1.375 0,2%

  Mercado Externo 1.971 1.997 -1,3% 1.862 5,9%

Lucro Bruto 1.005 945 6,3% 949 5,9%

Margem Bruta 30,0% 28,8% 1,2 pp 29,3% 0,7 pp

EBITDA 579 537 7,8% 489 18,4%

Margem EBITDA 17,3% 16,3% 0,9 pp 15,1% 2,2 pp

Lucro Líquido 418 389 7,5% 381 9,7%

Fonte: Weg  

No 3T19, sempre comparando ao mesmo trimestre do ano anterior, a Weg mostrou 

crescimento na receita advinda do mercado externo (5,9%), com estabilidade no Brasil (+0,2%).  

No exterior, o faturamento cresceu com maiores pedidos de geradores, transformadores e 

motores de alta tensão.  Estes equipamentos serão usados em investimentos dos setores de 

óleo e gás, mineração e saneamento. 

Os custos produção caíram no 3T19, permitindo um aumento na margem bruta de 0,7 ponto 

percentual.  Isso foi possível com ganhos de produtividade e queda nos preços de algumas 

matérias-primas.  Exemplos disso foram as reduções nos preços do cobre em 5,1% e do aço em 

11,7%. 

A queda nas despesas operacionais permitiu uma ampliação da margem EBITDA.  As despesas 

com vendas, gerais e administrativas caíram 4,9% em relação ao 3T18. 

Os ganhos na operação e diminuição das despesas operacionais permitiram um aumento de 

18,4% no EBITDA em relação ao ano passado, com ampliação de 2,2 pp na margem. 

Apesar da excelente situação da Weg, o resultado financeiro do 3T19 foi negativo em R$ 15,5 

milhões, contra um número positivo de R$ 8,5 milhões no 3T18.  Este resultado ocorreu pela 

menor receita com as aplicações financeiras (juros em queda e menor volume de caixa), e 

também pelas atualizações monetárias das provisões do trimestre. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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A situação financeira da Weg continua melhorando.  Em setembro/19, a empresa tinha um 

volume de disponibilidades + aplicações financeiras de R$ 3,7 bilhões, que caiu 26,0% nos 

últimos doze meses.  Porém, o total de financiamentos (R$ 3,0 bilhões) teve uma redução de 

37,6% em relação ao final do 3T18.  Com isso, o caixa líquido (R$ 742 milhões) apresentou um 

crescimento de 190,8% comparado a Set/18. 

Vale lembrar que durante o trimestre (14 de agosto), a Weg pagou os proventos deliberados ao 

longo de 2019, que foram dois JCPs e um dividendo intermediário.  Assim, a empresa distribuiu 

aos acionistas um total de R$ 374 milhões (R$ 0,219278849 por ação). 

As ações da Weg estão sendo negociadas com um indicador Preço/Lucro de 38,2x para 2019 e 

29,9x em 2020, considerando as expectativas do mercado (Bloomberg).  O Preço Justo médio é 

de R$ 21,20/ação, indicando um potencial de baixa em 14%.  Em 2019, WEGE3 subiu 43,1% e o 

Ibovespa teve uma valorização de 22,2%. 

 

Copel Energia (CPLE6) – Mercado fio da Copel Distribuição cresceu 1,6% no 
3T19 

A Copel Energia publicou ontem o desempenho do mercado de energia elétrica no terceiro 

trimestre de 2019 em relação a igual trimestre do ano anterior. Este ano a ação CPLE6 registra 

alta de 74,8% para uma cotação de R$ 52,89/ação, correspondente a um valor de mercado de 

R$ 14,5 bilhões. Os múltiplos para 2019 são: P/L de 8,8x e VE/EBITDA de 6,6x.  

O mercado fio da Copel Distribuição registrou crescimento de 1,6% no consumo de energia no 

3T19. O mercado a fio é composto pelo mercado cativo, pelo suprimento a concessionárias e 

permissionárias dentro do Estado do Paraná e pela totalidade dos consumidores livres 

existentes na sua área de concessão, ajustado pela saída dos consumidores em 230 kV da base 

de comparação. Esse resultado refletiu o crescimento de 6,6% no consumo do mercado livre, 

pelo avanço da produção industrial do Paraná que cresceu 5,0% em julho e 2,3% em agosto de 

2019. 

Mercado Cativo. A venda de energia para o mercado cativo da Copel Distribuição totalizou 

4.667 GWh no 3T19, redução de 1,2%, como consequência, principalmente, da diminuição de 

12,8% do consumo na classe industrial, explicado principalmente pela migração de clientes 

para o mercado livre. Já a classe residencial consumiu 1.776 GWh, com crescimento de 2,3%, 

reflexo principalmente do aumento de 2,0% no número de clientes. 

Fornecimento de Energia Elétrica registrou crescimento de 1,8% no 3T19. O fornecimento de 

energia elétrica da Copel representa o volume de energia vendido aos consumidores finais e é 

composto pelas vendas no mercado cativo da Copel Distribuição e pelas vendas no mercado 

livre da Copel Geração e Transmissão e da Copel Comercialização. 

Energia Vendida Total cresceu 12,0% no trimestre. O total de energia vendida pela Copel, 

composto pelas vendas da Copel Distribuição, da Copel Geração e Transmissão, dos 

Complexos Eólicos e da Copel Comercialização em todos os mercados, atingiu 12.806 GWh. 
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Taesa (TAEE11) – Emissão de Licenças Prévia e de Instalação Unificadas da 
Concessão de Sant’Ana 

A Taesa recebeu da Fundação Estadual de Proteção Ambiental – Fepam, as Licenças Prévia e 

de Instalação Unificadas (“LPI”) para às subestações Livramento 3 e Maçambará 3, ambas de 

230kV, referentes às instalações da concessão Sant’Ana Transmissora de Energia S.A. 

(“Sant’Ana”).  

Com a obtenção antecipada das licenças, anteriormente previstas para 25 de agosto de 2020 

(LP) e 22 de março de 2021 (LI), conforme cronograma da Aneel, a companhia está autorizada a 

iniciar as obras nestas instalações. 

Sant’Ana é um empreendimento localizado no Estado do Rio Grande do Sul, com extensão 

aproximadamente de 591 km de linhas de transmissão, 100% controlado pela Taesa, e 

apresenta uma RAP total de R$ 60,7 milhões para o ciclo 2019-2020, um Capex Aneel de R$ 

610 milhões e prazo para energização da linha em março de 2023.  

Suas units (TAEE11) fecharam cotadas ontem (22/out) a R$ 28,24 (valor de mercado de R$ 9,7 

bilhões) com alta de 25,0% este ano. Nesse preço os múltiplos para 2019 são: P/L de 11,7x e 

VE/EBITDA de 12,7x.  O preço justo de R$ 30,00/Unit aponta para um potencial de alta de 

6,2%. 

 

EDP - Energias do Brasil S.A. (ENBR3) – Aneel homologou a redução de 5,33% 
nas tarifas médias da EDP São Paulo 

Em reunião pública ordinária da diretoria ocorrida ontem (22/out), a Aneel homologou a 

Quinta Revisão Tarifária Periódica da EDP São Paulo, a ser aplicado a partir de 23 de outubro 

de 2019.   

Em relação à tarifa praticada atualmente, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores 

será de -5,33%, sendo -3,53% para as unidades consumidoras atendidas em alta e média tensão 

e -6,34% para aquelas atendidas em baixa tensão.  

No processo de Revisão Tarifária Periódica, que se dá a cada quatro anos na EDP SP, a Aneel 

recalcula (i) os custos regulatórios gerenciáveis pela distribuidora (Parcela B) que incluem os 

Custos de Administração, Operação e Manutenção (CAOM) e os Custos Anuais de Ativos 

(CAA); e (ii) os custos não gerenciáveis (Parcela A), que englobam a energia comprada de 

geradoras, o transporte da energia, os encargos setoriais e os ajustes financeiros são 

atualizados com base na variação de preços verificada nos doze meses anteriores e projeção 

para os doze meses subsequentes.  
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Cotadas a R$ 19,00/ação (valor de mercado de R$ 11,5 bilhões) a ação ENBR3 registra alta de 

36,0% este ano, cujos múltiplos para 2019 são: P/L de 12,4x e VE/EBITDA de 6,6x. O preço 

justo de R$ 20,00/ação, corresponde a um potencial de alta de 5,3%. 

 

MRV Engenharia (MRVE3) – Novo prazo para convocação de AGE para discutir 
compra da de participação na AHS Residential (EUA) 

A MRV estabeleceu um novo prazo, de até 30 dias a partir de hoje, para convocar assembleia 

geral extraordinária que discutirá a compra de participação na AHS Residential, nos Estados 

Unidos. A companhia disse que, juntamente com o Comitê Independente, continua avaliando 

os comentários enviados pelos acionistas a respeito do negócio. 

Após o cancelamento, em meados de setembro, de uma AGE marcada para 04/10 para os 

acionistas enviarem comentários sobre a proposta de compra de participação na AHS, agora a 

empresa abre novo prazo para a convocação da assembleia.  

A proposta de investimento na AHS é de, no mínimo, US$ 220 milhões e máximo de US$ 255 

milhões, pela subscrição de 20% do capital social total da AHS Residential, representativo de 

50,01%, e que pode ser elevada a até 51%. A intenção é expansão no mercado norte-

americano, de maneira complementar à atuação no Brasil. 

O mercado não comprou bem esta proposta e as ações tiveram queda após o primeiro 

comunicado de aquisição no começo de setembro. Ontem a ação MRVE3 encerrou cotada a R$ 

17,99 acumulando 48,7% no ano, mas vem de queda de 2,9% em agosto, 10,5% em setembro e 

alta de 2,0% em outubro. 

 

Log Commercial Properties (LOGG3) – Ação foi precificada a R$ 22,50 na 
operação de follow on 

Na reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 22/10/19, foram 

aprovados o preço por ação de R$ 22,50, o efetivo aumento do capital social da Companhia no 

montante total de R$ 637.875.000,00 mediante a emissão de 28.350.000 novas ações 

ordinárias, nominativas, escriturais e sem valores nominal, de emissão da Companhia, todas 

livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, bem como a sua homologação, no 

âmbito da oferta pública primária de ações, nos termos da Instrução CVM 476. 

Em razão do aumento do capital social da Companhia, o novo capital social da Companhia 

passará a ser de R$ 2.053.976.285,73, dividido em 102.159.154 ações ordinárias, todas 

nominativas, escriturais e sem valor nominal.  

As Ações objeto da Oferta Restrita passarão a ser negociadas na B3 em 24 de outubro de 2019, 

sendo que a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 25 de outubro de 2019. 
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Destinação de Recursos - Os recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita serão 

destinados para o cumprimento do plano de negócios da Companhia, notadamente para 

crescimento das operações e investimento em novos empreendimentos.  

Ontem a ação LOGG3 encerrou cotada a R$ 24,59 com valorização de 37,5% no ano. O valor 

de mercado da empresa é de R$ 1,8 bilhão. 

A companhia divulgará seus resultados do 3T19 no dia 30/10 com a teleconferência 

acontecendo no dia 31.  

Braskem (BRKM5) - Recompra e emissão de dívida 

Em reunião do Conselho de Administração da empresa no dia 21 de outubro, foi aprovada a 

recompra de títulos e a emissão de dívida.  Não foram fornecidos detalhes sobre os valores 

envolvidos. 

Foi aprovada a realização de uma oferta pública de recompra pela controlada Braskem Finance 

Limited, dos seus títulos de dívida com vencimento em 2021 (remuneração de 5,75% ao ano) e 

aqueles que vencem em 2022 (5,375% a.a.). 

O Conselho da Braskem aprovou ainda a emissão de dívida pela Braskem Netherlands Finance 

BV para investidores nos Estados Unidos.  Segundo a imprensa divulgou dias atrás, a empresa 

estaria consultando o mercado para emissão de debêntures com valor entre US$ 2,5 bilhões e 

US$ 3 bilhões. 

Vemos estas aprovações do Conselho da Braskem apenas como operações de gestão da dívida. 

A Braskem tem um endividamento grande, mas com um perfil de vencimentos que não traz 

pressão para a empresa.  O endividamento bruto ao final do 2T19 era de R$ 25,7 bilhões, que 

incluindo as dívidas da Idesa (operação no México) e mais os débitos derivados dos acordos de 

leniência chega a R$ 37,4 bilhões.  O caixa total em junho/19 era de R$ 9,2 bilhões, sendo R$ 

6,1 bilhões aplicados em reais e R$ 3,1 bilhões em dólares americanos.  Os vencimentos da 

dívida entre o 2S19 e 2022 somam R$ 9,4 bilhões, valor muito próximo do caixa atual. 

Nossa recomendação para BRKM5 é de COMPRA com Preço Justo de R$ 41,00/ação 

(potencial de alta em 46%).  Nos últimos doze meses, BRKM5 caiu 46,0%, mas o Ibovespa teve 

uma valorização de 25,4%. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões) e variação do Ibovespa M/M 

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 

 

 

FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 83.699 354.471

Venda 273.361 169.201

Líquido -189.662 185.270

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  

Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui 

refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se 

necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos:  

Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização 

do Índice Bovespa, mais o prêmio.  

Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de 

valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.  

Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do 

Índice Bovespa, mais o prêmio. 

Karoline Sartin Borges,  
kborges@planner.com.br  
 

 


