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Por dentro da Engie

P

articipamos, na última semana, do Por dentro da Engie, encontro anual com

analistas e investidores para uma atualização sobre a situação econômico-
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Em que pese os desafios não triviais que devem recair sobre as geradoras, com
a iminente mudança no marco regulatório do setor, saímos da reunião com visão
positiva para as operações da Engie, que tem se antecipado à modernização.
Além disso, questões como a robusta perspectiva de crescimento, orgânico e
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inorgânico, com disciplina na alocação de capital e expertise na gestão de
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portfólio também tornam o case interessante.

Mas, tendo em vista a atual cotação de seus papéis, por ora, seguimos com
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parecer de manutenção, sobretudo em carteiras de longo prazo. O preço alvo
para EGIE3 em doze meses é de R$ 41,30, o que gera um potencial de
valorização de cerca de 12% em doze meses.

+ 12,6%

A Engie, no entanto, segue como boa opção para investidores que visem retorno
via distribuição de proventos, apesar dos investimentos voltados a expansão e da
recente mudança em seu perfil de alavancagem, que detalhamos ao longo da
próxima seção. O compromisso da administração é de um payout mínimo de

+ 9,90%

55%, mas desde 2016 a companhia voltou a distribuir 100% de seu lucro líquido.
Em 2018, o dividend yield deve chegar próximo aos 8% e em 2019, a depender
da conclusão ou não de algumas aquisições, o yield considerando a cotação
atual deve ficar entre 5,5% e 10% (nas simulações com 55% e 100% de payout).
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Endividamento Bruto e
 Estratégia de Expansão e Situação Financeira

Dívida Líquida/ EBITDA 12 meses
8000

Ao final do ano passado, a Engie aumentou sua capacidade instalada em cerca
de 12%, mediante a incorporação das usinas hidrelétricas Jaguará e Miranda,
arrematadas em leilão por um total de R$ 3,5 bilhões, pelo prazo de trinta anos.
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No acumulado do 1° Sem/18, essas usinas já adicionaram mais de R$ 490
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Diante dessa operação, sua dívida líquida saltou de R$ 1.464,0 milhões para R$
4.582,6 milhões entre o terceiro e o último trimestre do ano passado. Essa
elevação melhorou a estrutura de capital da companhia, que encerrou o 2°
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O perfil do endividamento também não traz preocupações, pois o cronograma de

No radar, seguem ativos de transporte de gás da Petrobras, a TAG, que possui

amortização é bastante extenso, com vencimentos relevantes até 2028, e menos

cerca de 4.500 quilômetros de gasodutos na região Nordeste do país. As

de 15% do total bruto vencendo até o fim de 2019. O custo nominal segue em

negociações vinham sendo conduzidas por meio de sua controladora, a francesa

trajetória de queda, encerrando o último trimestre em 8,2%.

Engie S.A, mas foram paralisadas por questões judiciais.

Entretanto, mesmo com a recente mudança, a alavancagem da Engie ainda

Não há previsão de retomada, mas, de toda forma, a brasileira entende que essa

segue aquém do patamar que a própria gestão vislumbra como o ideal, que vai

questão não tira a atratividade dos ativos, pois trata-se de um investimento

de 2,0x a 3,0x, deixando em situação confortável para fazer frente a

estratégico a longo prazo.

oportunidades que possam surgir no mercado.

A Cesp, empresa de geração que será leiloada no início de outubro, por um valor

Cabe destacar, nesse sentido, que a diversificação e o retorno sobre o capital
têm sido quesitos fundamentais na avaliação de novos negócios e/ ou projetos.

mínimo de R$ 4,7 bilhões, está sendo avaliada, mas o ativo não parece estar

entre as prioridades da Engie neste momento. Até porque a geração hídrica já
corresponde por 83% de sua capacidade de produção, e ainda há a potencial
transação da usina hidrelétrica de Jirau.

03

Por dentro da Engie

Oportunidades na área de produção eólica, solar, geração distribuída (micro

Fora esses projetos em construção e as potenciais aquisições, a Engie também

geração, conectada diretamente à rede de distribuição ou situada no próprio

conta com cerca de 2.011 MW de projetos em desenvolvimento, que abrange,

consumidor), e até mesmo em baterias, devem ser monitoradas pelo grupo,

entre outros, a segunda fase dos complexos eólicos Campo Largo e Umburanas,

assim como os demais empreendimentos na área de infraestrutura, com

na Bahia.

destaque para transmissão de gás, como já comentado, e de energia elétrica.
De toda forma, atualmente a companhia já possui projetos em construção, dois

 Atualização do Marco Regulatório do Setor Elétrico

eólicos e um térmico, que devem aumentar sua capacidade instalada em mais de
10% até meados de 2019. Além da implantação do Sistema Gralha Azul,
composto por 13 linhas de transmissão, que somam de 1.050 quilômetros, e
cinco subestações, que deve gerar uma receita anual de cerca de R$ 231
milhões (ajustados anualmente pela inflação), a partir do primeiro trimestre de

Diante do projeto de lei de Modernização e Abertura do Mercado Livre de Energia
Elétrica, encaminhado para o Planalto no começo do ano, a possibilidade de
mudanças no contexto regulatório foi outro tema bastante discutido na reunião.
Uma das questões que merece destaque é a abertura gradual do mercado livre

2023.

de energia. Atualmente, quem contrata mais de 3MW é considerado cliente livre,

Perspectiva de crescimento da capacidade
instalada – em MWh

enquanto que aqueles cuja demanda é igual ou superior a 0,5 MW são
+1.500

considerados clientes especiais, ou seja, podem escolher seus fornecedores,
desde que adquiram energia de fontes incentivadas (eólica, solar, biomassa e

+345

pequenas centrais hidrelétricas).

+360

O projeto propõe que em 2020 o valor mínimo para consumidores livres caia dos

+297

atuais 3 MW para 2MW, e assim vai gradualmente, até a extinção dos clientes
especiais em 2022 e a abertura total para o mercado de média e alta tensão a
Campo Largo

Umburanas

Pampa Sul

UHE Jirau

partir de 2026. Já para os consumidores de baixa tensão (>2,3KV) a abertura

deve começar em 2028.
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Fonte: Engie Brasil
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A migração de clientes do mercado cativo para ambiente livre de contratação já

Contudo, a expectativa é que mudanças virão, seja por meio dessa e/ou de

tem se intensificado bastante nos últimos anos, tanto que o consumo médio

outras propostas, haja vista que o modelo atual está defasado e não propícia o

nesse ano (até junho) avança 8,5% sobre o registrado em 2017, enquanto as

ganho de eficiência e competitividade.

vendas totais, na mesma base de comparação, sobem apenas 2,0%.

Em suma, a ideia é que ocorra uma transição, suave, entre o modelo atual de

O crescimento no número de consumidores especiais também tem chamado

gestão centralizada, para outro onde prevaleçam os fundamentos do mercado,

atenção, ao atingir 4.626 unidades no final de junho, quadruplicando frente aos

dando espaço, assim, para gestão individual dos riscos e reduzindo as barreiras

1.144 registrados há cinco anos.

à entrada de novos agentes. O respeito aos contratos vigentes, portanto, é um
ponto que não pode ficar para trás, tampouco o diálogo entre os agentes

Expansão do Mercado Livre
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reguladores e demais integrantes do setor, ponto que foi e continua sendo
fundamental para dar confiança e garantir novos investimentos.
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Voltando para as operações da Engie, além de participar ativamente de toda
3.500

essa discussão, à companhia também vem se antecipando às mudanças, na
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medida do possível, por meio da ampliação do portfólio de produtos e serviços e
adequação de sua estratégia comercial. A implantação de uma infraestrutura
compatível com a maior granularidade de preços, via gestão de riscos e back
office, também é outro ponto que vem sendo trabalhado pela companhia.
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Fonte: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE

De fato o projeto ainda não foi sequer avaliada pelo Plenário da Câmara e há
bastante incerteza sobre o andamento ou não do processo.
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SETORES ACOMPANHADOS – ANÁLISE

ANALISTA CHEFE
Sandra Peres (CNPI)
sandra@coinvalores.com.br
3094-7873 r. 442

Açúcar e Álcool - Sandra Peres (CNPI)
Agrícola / Fertilizantes – Sandra Peres (CNPI)
Alimentos / Abatedouros - Sandra Peres (CNPI)
Alimentos / Massas e Farináceos - Sandra Peres (CNPI)
Aluguel de Veículos / Frota – Felipe Martins Silveira (CNPI)
Autopeças - Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Bancos de Nicho - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Bancos de Varejo - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Bebidas – Sandra Peres (CNPI)
Bens de Capital / Infraestrutura – Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Calçados - Sandra Peres (CNPI)
Call Center – Felipe Martins Silveira (CNPI)
Cias Aéreas – Felipe Martins Silveira (CNPI)
Comércio Farmacêutico - Sandra Peres (CNPI)
Concessões em Infraestrutura - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Construção Civil - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Distribuição de Óleo e Gás - Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Educacional - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Eletroeletrônicos - Sandra Peres (CNPI)
Energia / Distribuição - Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Energia / Geração - Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Energia / Integradas - Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Energia / Transmissão - Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Fertilizantes - Sandra Peres (CNPI)
Hardware / Software – Felipe Martins Silveira (CNPI)
Higiene / Farma / Limpeza - Sandra Peres (CNPI)

ANALISTAS DE INVESTIMENTOS
Felipe Martins Silveira (CNPI)
felipe.silveira@coinvalores.com.br
3094-7872 r. 443
Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Sabrina.cassiano@coinvalores.com.br
3094-7870r. 493

Imobiliário - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Ind. Aeronáutica - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Locação Comercial - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Logística / Transportes - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Material de Construção – Sandra Peres (CNPI)
Material de Transporte - Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Metalurgia - Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Mineração - Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Papel e Celulose - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Petróleo - Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Petroquímico - Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Planos de Saúde - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Plataformas de Negociação – Felipe Martins Silveira (CNPI)
Programas de Fidelidade - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Saneamento Básico - Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Seguros - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Serviços de Engenharia - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Serviços Financeiros - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Shopping Center - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Siderurgia – Sabrina Stefani Cassiano (CNPI)
Telecom - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Terminais Portuários - Sandra Peres (CNPI)
Turismo / Entretenimento - Felipe Martins Silveira (CNPI
Varejo de Vestuário – Sandra Peres (CNPI)
Varejo Geral - Sandra Peres (CNPI)

Importante
Este material foi elaborado em nome da Coinvalores CCVM Ltda., para uso exclusivo no mercado brasileiro, sendo destinado a pessoas físicas e jurídicas residentes no país, e está sujeito às regras e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil,
estando em conformidade aos aspectos regulatórios contidos na Instrução da CVM n° 598/18. Destaca-se que os Comentários, Análises e Projeções contidas neste trabalho foram elaboradas de forma absolutamente independente das posições detidas por esta instituição,
refletindo a opinião pessoal dos analistas que as avaliam.
O trabalho é fornecido a seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações e os valores mobiliários de que trata, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de ações. As informações utilizadas para sua elaboração foram
obtidas de fontes públicas e/ou diretamente junto à(s) companhias(s), objeto da análise. Consideramos tais fontes confiáveis e de boa fé, porém não há nenhuma garantia, expressa ou implícita, sobre sua exatidão. As informações, opiniões, estimativas e projeções
contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. As opiniões aqui contidas a respeito da compra,
venda ou manutenção dos papéis das companhias em análise ou a ponderação de tais valores mobiliários numa carteira teórica expressam o melhor julgamento dos analistas responsáveis por sua elaboração, porém não devem ser tomados por investidores como
recomendação para uma efetiva tomada de decisão ou realização de negócios de qualquer natureza. Desta forma, a Coinvalores e os analistas envolvidos em sua elaboração não aceitam responsabilidade por qualquer perda direta ou indireta decorrente da utilização do
conteúdo deste documento.
De acordo com a Instrução CVM 598/18 é declarado que os analistas da Coinvalores CCVM Ltda possuem posições de investimento em cotas de Fundos e Clubes de Investimento administrados e geridos ou não, por esta instituição, os quais poderão sofrer influência
indireta das análises e opiniões dos mesmos.
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MESA DE OPERAÇÕES / BOVESPA

GESTÃO DE INVESTIMENTOS

11 3035-4160

11 3035-4164

Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro
cribeiro@coinvalores.com.br
Gênesis Rodrigues
genesis@coinvalores.com.br

Tatiane C.C. Pereira
tatiane.cruz@coinvalores.com.br
Valeria Landim
valeria.landim@coinvalores.com.br

João Pinto Braga Filho
zito@coinvalores.com.br
João Paulo de Souza Angeli Dias
joaopaulo@coinvalores.com.br
José Antonio Penna
penna@coinvalores.com.br
Luiz Carlos Camasmie Gabriel
lalo@coinvalores.com.br
Marco Tulli Siqueira
tulli@coinvalores.com.br
Mario Ruy de Barros
mario.ruy@coinvalores.com.br
Mauricio Gomes de Souza
mauricio.souza@coinvalores.com.br

Paulo Cesar Pinto da Silva
paulo.pinto@coinvalores.com.br
Robson Sergio Vieira
robson.vieira@coinvalores.com.br

MESA DE BM&F
11 3035-4161

Marcio Espigares
mespigares@coinvalores.com.br

Mauricio M. Mendes
mauricio@coinvalores.com.br

Vanessa Ogoshi
vanessa.ogoshi@coinvalores.com.br

Paulo Nepomuceno
paulo.celso@coinvalores.com.br

Fabiana de Menezes Furlan
fabiana.furlan@coinvalores.com.br

Jayme Kannebley
jayme@coinvalores.com.br

DIRETORIA

Adir Mathiuce da Silva Junior
a.mathiuce@coinvalores.com.br

11 3035-4151
Fernando Ferreira da Silva Telles
fernandostelles@coinvalores.com.br

FUNDOS DE INVESTIMENTO/
CLUBES/CARTEIRAS ADMINISTRADAS

MESA DE RENDA FIXA

11 3035-4163

11 3035-4155

Henrique Freihofer Molinari
molinari@coinvalores.com.br

Jussara Pacheco
jussarapacheco@coinvalores.com.br

Mauricio M. Mendes
mauricio@coinvalores.com.br

José Ataliba Ferraz Sampaio
coin@coinvalores.com.br

Marcelo Rizzo
marcelorizzo@coinvalores.com.br

Roberto Lima
rlima@coinvalores.com.br

Paulino Botelho de Abreu Sampaio
paulino@coinvalores.com.br

Paulo Botelho A. Sampaio Neto
paulo@coinvalores.com.br

Natanael Fernandes
natanaelfernandes@coinvalores.com.br

Carlos Eduardo Campos de Abreu Sodré
cesodre@coinvalores.com.br

Emilio Carlos Barbosa de Carvalho
emilio.carvalho@coinvalores.com.br

Fabio Katayama
fabio.katayama@coinvalores.com.br

Regivan Ferreira do Nascimento
regis.nascimento@coinvalores.com.br

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

FORA DE SÃO PAULO

11 3035-4163

0800 170 340

Francisco Candido de Almeida Leite
franciscoleite@coinvalores.com.br

Maurício Munhoz da Silva
mauricio.munhoz@coinvalores.com.br
Sergio Aparecido da Costa
sergio.costa@coinvalores.com.br

ATENDIMENTO HOME BROKER
11 3035-4162

ALUGUEL DE AÇÕES – BTC
11 3035-4154
Marcelo Milani
marcelo.milani@coinvalores.com.br
Wagner Soares de Andrade
wagner.andrade@coinvalores.com.br

Maria de Fátima Carvalheiro Russo
fatima.russo@coinvalores.com.br
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