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Objetivo da Carteira 

A carteira oferece as melhores oportunidades de investimento no exterior e é composta por dez BDRs. O processo de 

seleção dos BDRs é realizado pelo time de analistas e estrategistas de Research do Banco BTG Pactual, com base em 

uma análise conjunta dos fundamentos das companhias e do cenário econômico global. O objetivo da carteira é superar o 

BDRX, nosso principal benchmark, o índice de referência da B3 para os BDRs. Montamos uma carteira diversificada, 

compondo 10 ativos de baixa correlação entre si e com características distintas 

Desempenho em Janeiro  

No mês passado, a carteira de BDRs teve retorno negativo de 10,3%, ligeiramente inferior à queda de 9,8% do BDRX. O 

destaque positivo da carteira foi o BDR da Chevron, que subiu 7,1%. Do lado negativo, a Netf lix teve a maior queda da 

carteira, -33%. O dólar sofreu depreciação em relação ao Real, perdendo 4,7% no mês passado, afetando assim todos os 

investimentos denominados na moeda estrangeira. 

Gráfico 1: Desempenho da Carteira Recomendada de BDRs (14 de julho = 100) 

 
 
Fontes: Bloomberg e BTG Pactual 

 
Desempenho acumulado 

No acumulado desde o seu lançamento, a carteira recomendada de BDRs teve um retorno de 1,3%, até o dia 31 de janeiro, 

comparado com um desempenho de 5,1% do BDRX e uma queda de 12,7% do Ibovespa. O beta da carteira, medido em 

relação ao principal ETF do S&P 500 no Brasil, o IVVB11, está em 0,69 quando medido desde o início da carteira, no dia 

14 de julho de 2021. 

Carteira Recomendada de BDRs 



 

3 

 

Carteira Recomendada de BDRs 

BTG Pactual Equity Research 

 (10SIM) 

 

 

Gráfico 2: Composição do Desempenho da Carteira Recomendada de BDRs em janeiro de 2022 

 
Fontes: Bloomberg e BTG Pactual 

 

Cenário Macroeconômico  

Forte abertura dos juros norte-americanos 

O mês de janeiro foi marcado pela abertura expressiva de curva de juros americanas, liderada pelo componente da taxa 

real. Esse movimento reflete três vetores: a ata do FOMC de dezembro, os discursos dos membros do comitê e a reunião 
do FOMC de janeiro. O produto desses eventos foi uma percepção de um FED mais hawkish, preocupado com a inflação 

e empenhado em fazer um ciclo de aperto monetário mais intenso do que se precificava anteriormente. Entendemos que 
a primeira alta de juros deve ocorrer em março, com cinco altas para o ano, e o anúncio da redução do balanço de ativos 

do FED já no segundo trimestre. 

O cenário de pressão na curva de juro e redução de liquidez mantém uma volatilidade elevada no mercado acionário, 
sobretudo para empresas e cestas de ativos com menor liquidez e/ou que não geram caixa – em especial empresas de 

tecnologia. Por outro lado, há fluxo de capital para mercados emergentes, que deve se sustentar no curto prazo, buscando 
ativos descontados, de valor e que tem causado uma onda marginal de apreciação das moedas de tais países. Vale 

ressaltar, entretanto, que o ambiente ainda é de dólar global forte, impactado pela desvalorização das moedas de 
economias maduras e que devem permanecer com o juro baixo por mais tempo (caso da Europa e do Japão, por exemplo). 

Atividade global e inflação em tendência de alta 

Com a melhora da evolução da pandemia, em termos de casos, os principais riscos para atividade global começam a 
perder força. Por sua vez, os dados de inf lação – liderada por commodities, problemas nas cadeias produtivas e no 

mercado de trabalho – ainda sustentam um ambiente de preços pressionados nos EUA. Dessa forma, ainda vemos que o 
balanço de riscos no nosso cenário ainda é alista, sobretudo por projetarmos crescimento do PIB acima do potencial (3,8%) 

e continuarmos construtivos para investimentos no país. 

Enquanto o Ocidente caminha para um ambiente de política monetária apertada, a China faz o inverso. Desde dezembro, 

o país vem adotando medidas para acomodação do ciclo de crédito, desde cortes nas principais taxas de juros, até a 
redução nos requerimentos compulsórios. Ainda que o curto prazo seja desafiador, vemos um ambiente mais favorável na 

China a partir do segundo trimestre, sobretudo após o impacto da redução nas taxas e da renovação da contribuição fiscal 
regional. Este cenário mantém elevada a demanda por commodities e estimula investimentos nos mercados emergentes 

no exato momento em que os agentes econômicos começarão a sentir o impacto do aperto monetário americano. 

Alterações na Carteira  

Rotacionando ainda mais na direção de “value”  

O cenário de alta do juro real norte-americano aponta para continuidade da rotação das carteiras de growth para value, 

como vimos através da derrocada de ações de tecnologia nos EUA. Estamos preferindo BDRs de baixos múltiplos, 
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pagadores de dividendos e/ou empresas que realizam volumosas recompras de ações, balanços sólidos e forte geração 
de caixa. Dessa forma, reduzimos a exposição aos setores de tecnologia e consumo discricionário e aumentamos em 

commodities e saúde. O P/L da carteira caiu de 23,6x para 17,7x na nova composição.  

 

 

Saem Netflix, Nvidia, Starbucks e JP Morgan... 

A Netflix anunciou os resultados do 4o trimestre de 2021 no dia 20 do mês passado, que desapontaram o mercado, 

principalmente pela estimativa em relação aos resultados do 1º trimestre de 2022. A diretoria espera uma receita líquida 

de US$7,9 bilhões (alta de 10% a.a., o menor crescimento em vários trimestres), queda no lucro líquido da ordem de 24% 

(no 4o trimestre havia crescido 12%) e adição de somente 2,5 milhões de novos assinantes.  O consenso dos analistas 

projetava aumento de 5,9 milhões na base de assinantes neste início de ano. Segundo o consenso de mercado, a NFLX 

negocia a 34x P/L 2022E, ainda bastante alto, e num setor de rápido crescimento e cada vez mais competitivo. 

Com o objetivo de reduzir mais o risco da carteira, retiramos também a Nvidia. A companhia afirmou no dia 25 de janeiro 

que irá abandonar a aquisição da britânica Arm, detida pelo SoftBank, um deal de US$40 bilhões, por pressões de órgãos 

antitruste.  

O BDR da Starbucks acompanhou o declínio das growth stocks em janeiro. A companhia sofreu com notícias negativas 

nas últimas semanas: o pequeno movimento de sindicalização dos funcionários nas lojas de Buffalo, estado de NY, ganhou 

proporções maiores em janeiro, levando a um movimento nacional a favor da sindicalização dos empregados da 

companhia. Junto a isso, a falta de mão de obra no varejo alimentício e o avanço da variante Omicron fizeram a companhia 

reduzir os horários de funcionamento em algumas lojas neste início de ano.  

O JPMorgan divulgou os resultados do 4º trimestre de 2021 no dia 14 de janeiro, e comparando-os com os resultados dos 

demais grandes bancos norte-americanos, o banco não teve um bom desempenho. Junto aos resultados, o JP Morgan 

informou que as despesas operacionais em 2022 serão de US$77 bilhões, um aumento de quase 9% sobre 2021, e acima 

das estimativas do consenso de mercado. O banco alega pressões inf lacionárias, maiores despesas com pessoal e 

retenção de talentos, como aumentos de salários e bonificações. Dessa forma, alguns analistas no exterior esperam um 

ROE (retorno sobre patrimônio líquido) menor nos próximos anos, ao redor de 15%, e demorando pelo menos três anos 

para alcançar a meta anterior de 17%.  

...reduzimos a participação da Meta Platforms, de 15% para 10% e... 

Apesar de ser classificada como uma companhia de mídia/comunicação, seu componente de tecnologia afetou a 

performance nas últimas semanas, e o nosso movimento de migração de BDRs de “crescimento” para “valor” justifica a 

redução do peso na carteira. A Meta permanece na carteira por diversos motivos: i) a Meta tem os menores múltiplos P/L 

2022E dentre o grupo das FAAMNG (20 contra 32x de média); ii) potencial de alta é de 28% para o preço alvo; e iii) os 

investimentos maciços no metaverso estão transformando a companhia, que a qualquer momento pode ter rápida 

recuperação no BDR.  

Tabela 1: Carteira Recomendada de BDRs para fevereiro de 2022 

Fontes: BTG Pactual e Bloomberg 



 

5 

 

Carteira Recomendada de BDRs 

BTG Pactual Equity Research 

 (10SIM) 

 

 

...adicionamos Freeport, Micron Technology, Pfizer e Wells Fargo… 

Uma das novidades deste mês é a entrada da mineradora norte-americana Freeport-McMoRan, com 10% de 

participação na carteira. A companhia foi fundada em 1987, nos EUA, e opera diversas minas com reservas provadas 

recuperáveis de cobre (107 bilhões de libras), ouro (27 milhões de onças) e molibdênio (3,4 bilhões de libras), localizadas 

na América do Norte, Indonésia, América do Sul, etc. Em 2021, 82% da receita líquida foi gerada pelas operações de 

cobre, 12% de ouro e 6% de molibdênio. O Chile é o principal produtor mundial, concentrando 25% das reservas globais 

do metal, e a Freeport, a Codelco, a Glencore e a Southern Copper estão entre as maiores mineradoras de cobre do 

mundo.  

A Freeport tem se beneficiado nos últimos anos de vetores importantes para o seu principal negócio, a extração e o 

benef iciamento do cobre. O metal é bastante versátil, e suas propriedades únicas são essenciais para uma vasta gama de 

atividades, principalmente devido a sua alta condução de eletricidade, resistência à corrosão, força estrutural e ef iciência 

termal. O cobre é utilizado mundialmente numa série de aplicações cuja demanda cresce a taxas significativas: 

telecomunicações, construção civil, energias renováveis e indústria automotiva.  

Tabelas 2 e 3: O BDR da Freeport-McMoRan 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A recuperação da economia global pós-pandemia e preocupações com a oferta mundial de cobre impulsionou os preços 

do metal, que negocia em três bolsas de valores no mundo, a principal delas a LME, a London Metal Exchange. A cotação 

do cobre subiu 21% em 2021, após uma alta de 27% em 2020.  Dessa forma, a Freeport teve bons resultados em 2021, 

anunciados na semana passada: a receita líquida cresceu 61%, alcançando US$23 bilhões, e o lucro líquido saltou de 

US$599 milhões em 2020 para US$4,3 bilhões no ano passado. Em novembro, o conselho de administração da companhia 

aprovou um aumento na distribuição de dividendos e um novo programa de recompra de ações. 

A China é o principal mercado consumidor de cobre, respondendo por 54% da demanda mundial. Apesar da crise recente 

no setor de construção civil no pais afetar a demanda por metais, a política atual de “prosperidade a todos” e a estratégia 

de “descarbonização” da economia estão impulsionando a demanda por energia limpa e renovável.  

Recentemente, o cobre ganhou bastante espaço na indústria automotiva, que está em transformação pela crescente 

demanda por veículos elétricos. Estima-se que os veículos elétricos utilizarão quatro vezes mais cobre do que os veículos 

tradicionais, que usam 8 a 20 kg por veículo (40 kg nos veículos híbridos e 60 kg nos elétricos). A crescente demanda pelo 

cobre fez a Freeport elevar o orçamento de investimentos em 2022, que deverá somar US$4,7 bilhões, comparado com 

US$2,1 bilhões em 2021. 

Fontes: BTG Pactual e Bloomberg 
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À luz da crescente demanda esperada por cobre por conta do avanço de uma agenda de energia renovável no mundo, o  

mercado continua projetando um balanço def icitário nos próximos anos, com o consumo superando a produção e 

acomodando os estoques globais. Esse será um vetor importante para o preço da commodity nos próximos anos, numa 

tendência que é secular. 

A Micron, quarta maior fabricante mundial de chips, após três meses fora da carteira, volta com 10% de 

participação. O resultado do 1º trimestre de 2022 (divulgado em 20 de dezembro) foi forte e superou levemente o 

consenso: a receita líquida cresceu 33% a.a. e o lucro por ação 177%. O segmento de data center teve crescimento de 

70% na receita, e o segmento automotivo 25% na comparação anual. O desempenho da Micron foi favorecido pelo 

aumento do volume de placas e chips vendidos, enquanto os preços unitários tiveram uma pequena queda. O excesso de 

estoque de semicondutores nos clientes, principalmente nos fabricantes de PCs, deverá se normalizar ao  longo do ano, 

estabilizando assim os preços unitários e impulsionando o crescimento de lucros e da geração de caixa.  

Tabelas 4 e 5: O BDR da Micron Technology 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Micron forneceu estimativas de fortes resultados para o 2º trimestre de 2022, que se encerra no dia 04 de março. O lucro 

por ação deverá ficar entre US$1,85 e US$2,05, bem acima do 2T21, que foi US$0,53. A companhia está numa trajetória 

de forte crescimento: o lucro líquido deverá ter um CAGR (crescimento médio anual) de 37% entre 2021 e 2024. O BDR 

tem potencial de alta de 35% nos próximos 12 meses e negocia a um P/L 2022E de 8,9, contra uma mediana de 17x das 

empresas comparáveis. 

A Pfizer volta para a carteira depois de 5 meses ausente, com 10% de peso, pelo seu perfil defensivo, múltiplos baixos 

e boa distribuição de dividendos. O “boom” da vacinação contra o covid-19 ainda continua, com o lançamento da vacina 

contra a variante Omicron esperado para março. A companhia é bem menos dependente das vacinas do que as demais 

farmacêuticas, apesar do salto no lucro líquido gerado pela comercialização do imunizante (o lucro líquido praticamente 

dobrou com as vacinas). Antes do covid-19, os segmentos de oncologia e medicina interna representavam a maior parte 

do faturamento da companhia, respectivamente 26% e 22%. 

A Pf izer é um BDR tipicamente de “valor”: negocia com P/L 2022E de apenas 8,0x e tem dividend yield de 3,2% projetados 

pelo consenso de mercado. A companhia distribuiu 64% do lucro líquido nos últimos anos através de dividendos. O retorno 

gerado para os acionistas por meio de dividendos e de recompras de ações foi uma média de 7,5% ao ano nos últimos 

anos (excluindo 2020, quando as recompras foram suspensas). Os resultados do 4º trimestre serão divulgados no dia 08 

de fevereiro, e a companhia deverá fornecer sua estimativa sobre a quantidade de entregas da vacina em 2022, o 

lançamento da vacinação em massa contra a Omicron, a vacinação infantil e outros medicamentos em fase de lançamento. 

Fontes: BTG Pactual e Bloomberg 
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Tabelas 6 e 7: O BDR da Pfizer 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O Wells Fargo é outra novidade na carteira deste mês, estreando com 10% de peso. O WFC é o quarto maior banco 

norte-americano por volume de ativos totais, com US$ 1,95 trilhão em ativos (a carteira de crédito totaliza US$ 906 bilhões), 

US$ 1,48 trilhão em depósitos e um patrimônio líquido de US$187 bilhões. Sediado em São Francisco, o banco foi fundado 

em 1852 e fornece produtos e serviços bancários, de investimento a hipotecas, bem como financiamento aos consumidores 

e empresas por meio de mais de 7.200 agências. O banco possui grande participação no mercado norte-americano, 

atendendo uma em cada três famílias no país, e conta com escritórios em 31 países. 

Tabelas 8 e 9: O BDR do Wells Fargo 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Em janeiro, o banco divulgou seus resultados do 4T21, reportando lucro por ação de US$1,38, acima da estimativa do 
consenso de US$ 1,12. Os empréstimos estão crescendo novamente, e o balanço do banco está entre os mais bem 

posicionados para capitalizar a subida das taxas de juros nos EUA.  

Fontes: BTG Pactual e Bloomberg 

Fontes: BTG Pactual e Bloomberg 
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Em 2021, o banco registrou 6% de crescimento na receita líquida, que somou US$78,5 bilhões. Cerca de metade dela foi 

derivada de juros sobre operações de crédito, o “interest income”, e a outra metade teve diversas origens. Destacamos as 

comissões de assessoria em investimentos, respondendo por 14% do total faturado, seguido por ganhos com negociações 

de ações, com 8% e serviços de f inanciamento imobiliário, respondendo por 6% da receita total. Em 2021, o banco teve 

um ROE (retorno sobre o patrimômio líquido) de 12% e uma margem financeira líquida (NIM) de 2,05%.  

O Wells Fargo está em f ranca recuperação depois da mudança na diretoria e um cenário macro mais favorável para o setor 

bancário. O novo CEO, Charlie Scharf, assumiu em novembro de 2019 e direcionou esforços para aumentar a ef iciência 
operacional e melhorar o controle de custos, aumentando a lucratividade, e consequentemente distribuir mais dividendos 

(o consenso de mercado projeta dividend yield de 2% neste ano). A diretoria está cumprindo seu compromisso de reduzir 
inef iciências, e o quadro de funcionários caiu 6% em 2021.  

...e por fim aumentamos Booking Holdings 

Colocamos mais 5% de peso no BDR da Booking Holdings, apostando em dados recentes sobre viagens corporativas 

nos EUA e turismo na Europa, os principais mercados de atuação da companhia. Dados recentes apontam para a baixa 

letalidade da variante Omicron, e as viagens corporativas nos EUA estão retomando rapidamente, impulsionadas pelo 

elevado percentual de vacinação nos funcionários. Um estudo recente da World Travel and Tourism Council (WTTC), 

revelou que as reservas de viagens dentro da Europa no 1º trimestre aumentaram em 275% sobre 2021, e que as reservas 

de viagens para o verão europeu já ultrapassaram as de 2021 em 80%. Neste início de ano, as chegadas internacionais 

na Espanha, país preferido atualmente pelos europeus, aumentaram 320% sobre o 1T2021.  

Outro estudo, realizado pela Finance Buzz, acompanhou as intenções de viagens de mais de 1.000 norte-americanos em 

maio de 2020, agosto de 2021 e janeiro de 2022. No mais recente deles, as preocupações com a contaminação pelo vírus 

continuaram, mas o percentual daqueles que cancelaram seus planos de viagem foi o menor: 31% dos entrevistados, 

contra 45% no início da pandemia e 35% em agosto, no surto da variante Delta. E uma pesquisa conduzida pela Longwoods 

International revelou que o percentual de norte-americanos planejando viajar nos próximos seis meses aumentou para 

91%.  

Recentemente, a Booking expandiu o escopo de atuação da plataforma de pesquisas Kayak, adicionando a Southwest 

Airlines no segmento corporativo, a ferramenta Kayak for Business. Além disso, a Kayak aumentou o portfólio de hotéis 

disponíveis em sua plataforma.  

Eventos recentes 

Apple (AAPL34):  

No dia 27 de janeiro, a companhia anunciou os resultados do 1º trimestre do ano f iscal de 2022, encerrado em 25 de 
dezembro de 2021. A companhia entregou crescimento de 11% na receita líquida, alcançando um recorde histórico de 

US$124 bilhões (vs. US$119 bilhões esperados). O lucro por ação foi de US$2,10 (subindo 25% a/a) e acima do consenso, 
que projetava US$1,89.  

A Apple mostrou crescimento em todas as categorias de produtos e serviços, exceto em Ipads, cuja receita caiu 14% a/a 
para US$7,2 bilhões (6% da receita total). O produto foi o mais afetado pelas dificuldades na cadeia de suprimento no ano 

passado. As vendas de Iphones atingiram 58% da receita consolidada, superando a projeção do consenso em US$3,3 
bilhões, enquanto a receita de acessórios e outros produtos (Apple Whatch, Ipods, etc) veio q uase em linha com o 

estimado. 

Mais uma vez a companhia não ofereceu estimativa de resultados para o trimestre corrente (a Apple parou de fornecer 

estimativas no início da pandemia do covid-19). O maior desafio da Apple era o fornecimento de chips chamados “nódulos 
legacy”, chips secundários que administram o consumo de bateria e as imagens nas telas. O trimestre atual, segundo o 

CEO, Tim Cook terá bem menos desafios na cadeia de suprimentos, e será forte em crescimento.  

Fortes resultados, boa distribuição de caixa aos acionistas (a Apple recomprou US$20,4 bilhões de suas ações no trimestre 

passado, e distribuiu US$3,7 bilhões em dividendos), a queda do BDR nas últimas semanas e um pipeline de produtos 
inovadores a caminho, como óculos de Realidade Virtual para uso no metaverso, nos deixam confortáveis com a posição 

em Apple.  
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Chevron (CHVX34):  

No dia 28, a companhia anunciou resultados do 4o trimestre de 2021. O lucro líquido por ação veio abaixo das estimativas 

do consenso de mercado (US$2,65 vs. US$3,12). A receita líquida foi de US$48 bilhões, acima das projeções (US$44,7 

bilhões). A Chevron é a primeira das chamadas “supermajors” a anunciar resultados, sendo que semana passada outras 

companhias do setor de Óleo e Gás de menor porte já haviam divulgado resultados e superado o consenso (a 

Schlumberger e a Kinder Morgan). 

Diversos fatores impactaram os custos e despesas no trimestre, explicando a diferença no lucro na comparação com as 

projeções do consenso. A comercialização de GNL sofreu perdas de “timing” e as despesas de DD&A (depreciação, 

esgotamento e amortização) aumentaram, afetando principalmente o segmento de produção internacional. A depreciação 

aumentou na participação da companhia no campo australiano “Northwest Shelf”, que não cumpre mais os requisitos para 

ser registrado como “ativo disponível para a venda” no balanço.  

Houve também despesas com impairment de ativos em estágio mais avançado de vida útil (a Chevron atualizou suas 

estimativas). A companhia também registou impostos adicionais e maiores royalties relacionados à alta do petróleo em 

contratos no exterior. No segmento de refino o impacto negativo no lucro do trimestre foi menor, com menores margens na 

venda de derivados químicos e marcação de estoques no fim do ano. Em todos os segmentos, a Chevron disse que teve 

maiores despesas operacionais com bônus e opções de ações a executivos.   

Para o ano de 2022, a diretoria está otimista, e aprovou aumento de 6% na distribuição de dividendos, para US$1,42 por 

ação por trimestre (equivalente a R$0,75 por BDR) e aumentou o valor de recompra de ações. Neste 1º trimestre de 2022, 

a Chevron pretende recomprar US$1,25 bilhão em ações, valor que está no topo do intervalo sugerido de recompras para 

o ano (US$3 a US$5 bilhões em 2022, bem superior às recompras de 2021, que somaram US$1,4 bilhão). O preço do 

petróleo em tendência de alta – chegou a US$90 por barril na semana passada – e a forte geração de caixa sustentaram 

as decisões do management. A Chevron permanece na carteira de BDRs por sua boa governança corporativa, valuations 

atraentes, divididend yield de 4,5% e lucros que se beneficiam da alta no preço do petróleo. 

McDonald’s (MCDC34):  

No dia 20 de janeiro, a companhia anunciou que irá expandir os testes com o hamburger de carne vegetal, criado em 

parceria com a Beyond Meat (BDR de código B2YN34). A partir de 14 de fevereiro, a rede de restaurantes oferecerá o 
McPlant em 600 unidades na baía de São Francisco, Califórnia, e na área de Dallas-Fort Worth, no Texas. Em novembro 

do ano passado, o McDonald’s já havia iniciado testes em oito unidades  nos EUA.  

Os testes, segundo comunicado da companhia, visam entender a demanda do consumidor. Alguns analistas do segmento 

de restaurantes nos EUA projetam uma expansão vertiginosa do McPlant nos EUA.  

No dia 27 do mês passado, a companhia anunciou resultados do 4o trimestre de 2021, um pouco abaixo das expectativas 

do mercado. A receita liquida somou US$6,0 bilhões, em linha com o consenso, mas o lucro líquido ajustado por ação foi 
de US$2,23, vs. US$2,34. Os ajustes são relacionados à venda de unidades e outros itens não recorrentes.  

Aumentos de salários para reter funcionários e a elevação de custos de insumos, com gargalos na cadeia de suprimentos, 
não foram compensados por aumentos de preços nos cardápios, explicando o menor lucro vs. as projeções do consenso. 

As vendas mesmas lojas subiram 12.3% a.a.  (+7,5% nos EUA) e 10,8% numa base de 2 anos. Os destaques positivos 
foram no Japão e na Am Latina (SSS subiu 14,2% conta 9% esperados). O destaque negativo foram as vendas na China, 

com queda nas vendas mesmas lojas, e vendas f lat na Australia, ambos afetados por novas ondas de contaminação do 
covid-19 no fim do ano passado.  

 

Glossário: P/L = Relação entre preço e lucro por ação; teoricamente, é o tempo que leva para o investidor recuperar o capital investido considerando o lucro deste ano (uma 

indicação de quão barata uma ação pode estar). EV/Ebitda = Relação entre o valor da empresa (considerando dívida líquida) e o lucro antes dos juros, impostos, depreciação 

e amortização (Ebitda, na sigla em inglês); também ajuda a avaliar o quanto a empresa está descontada com base em seu lucro operacional antes da depreciação. Em tese, 

quanto menores estes números, mais barata estaria uma ação (devem ser observadas também outras métricas). ROE = Retorno sobre o patrimônio líquido contábil, ou razão 

entre o lucro líquido e o patrimônio. Mede quanto em percentual o capital próprio dos acionistas, medido a valores contábeis,  rendeu em determinado ano. O indicador é mais 

utilizado para medir a rentabilidade de negócios como bancos e indústrias com poucos ativos tangíveis, imobilizados. 
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Informações Importantes 

Para informações complementares e detalhadas, entre em contato com o seu assessor ou com a Equipe de Renda Variável do Banco BTG Pactual 

Digital. 

▪ Preços das ações refletem preços de fechamento no mercado à vista.  

▪ Rentabilidades passadas não oferecem garantia de resultados futuros.   

▪ Os retornos indicados como performance são baseados em valorização do capital incluindo dividendos e excluindo custos de transação da B3, da 

Corretora, comissionamentos, juros cobrados sobre limites de crédito, margens etc. Ajustar o desempenho da carteira aos custo s resultará em 

redução dos retornos totais demonstrados. 

Disclaimer Global 

O conteúdo dos relatórios não pode ser reproduzido, publicado, copiado, divulgado, distribuído, resumido, extraído ou de outra forma referenciado, no 
todo ou em parte, sem o consentimento prévio e expresso do BTG Pactual digital. Nossas análises são baseadas em informações obtidas de fontes 

públicas que consideramos confiáveis na data de publicação, entre outras fontes. Na medida em que as opiniões nascem de julga mentos e estimativas, 
elas estão naturalmente sujeitas a mudanças. O conteúdo dos relatórios é gerado consoante as condições econômicas, de mercado, ent re outras, 

disponíveis na data de sua publicação, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a variações em virtude  de uma gama de fatores sobre 
os quais o BTG Pactual digital não tem qualquer controle. Cada relatório somente é válido na sua respectiva data, sendo que e ventos futuros podem 

prejudicar suas conclusões. Rentabilidade obtida no passado não representa garan tia de rentabilidade futura. O BTG Pactual digital não assume nenhuma 
responsabilidade em atualizar, revisar, retificar ou anular tais relatórios em virtude de qualquer acontecimento futuro. 

Nossos relatórios possuem caráter informativo e não representam o ferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros em 
qualquer jurisdição. As análises, informações e estratégias de investimento têm como único propósito fomentar o debate entre os analistas do BTG 

Pactual digital e seus clientes. O BTG Pactual digital ressalta que os relatórios não incluem aconselhamentos de qualquer natureza, como legal ou 
contábil. O conteúdo dos relatórios não é e nem deve ser considerado como promessa ou garantia com relação ao passado ou ao f uturo, nem como 

recomendação para qualquer fim. Cada cliente deve, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias.  
 As informações disponibilizadas no conteúdo dos relatórios não possuem relação com objetivos específicos de investimentos, si tuação financeira ou 

necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, 
antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qual ificado, uma avaliação minuciosa do produto e 

respectivos riscos diante de seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco. Portanto, nada nos relatórios constitui indicação de que a estratégia de 
investimento ou potenciais recomendações citadas são adequadas ao perfil do destinatário ou apropriadas às circunstâncias individuais do destinatário 

e tampouco constituem uma recomendação pessoal. 
Os produtos e serviços mencionados nos relatórios podem não estar disponíveis em todas as jurisdições ou para dete rminadas categorias de investidores. 

Adicionalmente, a legislação e a regulamentação de proteção a investidores de determinadas jurisdições podem não se aplicar a produtos e serviços 
registrados em outras jurisdições, sujeitos à legislação e à regulamentação aplicável, além de previsões contratuais específicas.  

 O recebimento do conteúdo dos relatórios não faz com que você esteja automaticamente enquadrado em determinadas categorias de  investimento 
necessárias para a aplicação em alguns produtos e serviços. A verificação do perfil de investimento de cada investidor deverá, portanto, sempre 

prevalecer na checagem dos produtos e serviços aptos a integrarem sua carteira de investimentos, sendo certo que nos reservamos o direito de 
eventualmente recusar determinadas operações que não sejam compatíveis com o seu perfil de investimento.  

O Banco BTG Pactual S.A. mantém, ou tem a intenção de manter, relações comerciais com determinadas companhias cobertas nos re latórios. Por esta 
razão, os clientes devem estar cientes de eventuais conflitos de interesses que potencialmente possam afetar os objetivos dos relatórios. Os clientes 

devem considerar os relatórios apenas como mais um fator no eventual processo de tomada de decisão de seus investimentos. 
O Banco BTG Pactual S.A. confia no uso de barreira de informação para controlar o fluxo de informação contida em uma ou mais áreas dentro do Banco 

BTG Pactual S.A., em outras áreas, unidades, grupos e filiadas do Banco BTG Pactual S.A. A remuneração do analista responsável pelo relatório é 
determinada pela direção do departamento de pesquisa e pelos diretores seniores do BTG Pactual S.A. (excluindo os diretores d o banco de investimento). 

A remuneração do analista não é baseada nas receitas do banco de investimento, entretanto  a remuneração pode estar relacionada às receitas do Banco 
BTG Pactual S.A. como um todo, do qual o banco de investimento, vendas e trading (operações) fazem parte.  

O BTG Pactual digital não se responsabiliza assim como não garante que os investidores irã o obter lucros. O BTG Pactual digital tampouco irá dividir 
qualquer ganho de investimentos com os investidores, assim como não irá aceitar qualquer passivo causado por perdas. Investimentos envolvem riscos, 

e os investidores devem ter prudência ao tomar suas decisões de investimento. O BTG Pactual digital não tem obrigações fiduciárias com os destinatários 
dos relatórios e, ao divulgá-los, não apresenta capacidade fiduciária. 

O BTG Pactual digital, suas empresas afiliadas, subsidiárias, seus funcionários, d iretores e agentes não se responsabilizam e não aceitam nenhum 
passivo oriundo de perda ou prejuízo eventualmente provocado pelo uso de parte ou da integralidade do conteúdo dos relatórios . 

Certificação dos analistas: Cada analista da área de Análise & Research primariamente responsável pelo conteúdo deste relatório de investimentos, 
total ou em parte, certifica que: i) todos os pontos de vista expressos refletem suas opiniões e pontos de vista pessoais sobre as ações e seus emissores 

e tais recomendações foram elaboradas de maneira independente, inclusive em relação ao BTG Pactual S.A. e/ou suas afiliadas, conforme o caso; ii) 
nenhuma parte de sua remuneração foi, é ou será, direta ou indiretamente, relacionada a quaisquer recomendações ou opiniões e specíficas aqui contidas 

ou relacionadas ao preço de qualquer valor mobiliário discutido neste relatório.  
Parte da remuneração do analista é proveniente dos lucros do Banco BTG Pactual S.A. como um todo e/ou de suas afiliadas e, co nsequentemente, das 

receitas oriundas de transações realizadas pelo Banco BTG Pactual S.A. e/ou suas afiliadas. 
Quando aplicável, o analista responsável por este relatório e certificado de acordo com as normas brasileiras será identifica do em negrito na primeira 

página deste relatório e seu nome será o primeiro na lista de assinaturas. 
O Banco BTG Pactual S.A. atuou como coordenador-líder ou coordenador de uma oferta pública dos ativos de emissão de uma ou mais companhias 

citadas neste relatório nos últimos 12 meses. Também atua como formador de Mercado de ativo de emissão de uma ou mais companhias citadas neste 
relatório.  

Para obter um conjunto completo de disclosures associadas às empresas discutidas neste relatório, incluindo informações sobre valuation e riscos, 

acesse www.btgpactual.com/research/Disclaimers/Overview.aspx 
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