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Objetivo da Carteira 

O investimento responsável está se tornando cada vez mais importante para a comunidade de investidores em geral e 

para os investidores latino-americanos em particular. Com o objetivo de auxiliar nossos clientes em seu processo de 
investimento, lançamos um portfólio ESG. Será uma carteira de 10 ações, com revisão mensal. 

 

Pontos Principais  

 

Brasil relativamente bem posicionado em ambiente geopolítico desafiador 

Embora vejamos o Brasil relativamente bem posicionado no ambiente geopolítico desafiador, o aperto monetário nos EUA 

não ajudará as ações dos mercados emergentes em geral, e as ações brasileiras em particular. Nesse cenário, mantemos 

a exposição a nomes de alta qualidade com valuations descontadas e/ou perspectivas claras de crescimento de longo 

prazo. 

 

As novidades: Localiza e Weg 

Neste mês, trocamos a Energisa pela Weg, que é uma forte geradora de caixa com alta exposição às energias renováveis. 

Também estamos substituindo a Vamos pela Localiza, que é uma empresa premium em termos de governança corporativa, 

enquanto esperamos que os desdobramentos do processo de fusão Localiza-Unidas adicionem um momentum positivo no 

curto prazo. 

 

Nosso portfólio ESG de junho 

Depois de considerar o cenário macro e aspectos ESG relevantes, os 10 nomes selecionados para o nosso portfólio ESG 

de junho são: Arezzo, CBA, Hidrovias do Brasil, Localiza, Orizon, Raízen, SLC Agrícola, Suzano, Totvs e Weg.  

 

 

 

ADTV P/L

(R$ mi) 2022E

WEG Bens de Capital WEGE3 10% 261,8 108.761 35,1x

Suzano Papel & Celulose SUZB3 10% 300,0 71.286 3,7x

Raízen Agronegócio RAIZ4 10% 96,5 64.039 18,4x

Localiza Transporte RENT3 10% 365,0 41.123 24,5x

Totvs Tecnologia TOTS3 10% 200,5 17.622 34,2x

SLC Agrícola Agronegócio SLCE3 10% 109,3 11.743 9,4x

CBA Metais & Mineração CBAV3 10% 65,9 9.450 5,1x

Arezzo Varejo ARZZ3 10% 83,9 8.863 22,0x

Hidrovias do Brasil Infraestrutura HBSA3 10% 13,3 2.372 10,7x

Orizon Serviços Básicos ORVR3 10% 17,2 2.289 41,2x

Empresa Setor Ticker Peso (%)
Valor de Mercado 

(R$ mi)

Tabela 1: Carteira Recomendada ESG 

Carteira Recomendada ESG 

Fonte: BTG Pactual e Economática 
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Desempenho da Carteira ESG de Maio 

Em Maio, nossa carteira ESG teve uma performance de -1,7%, contra um desempenho do Ibovespa de +2,6%, e de +0,8% 

do benchmark (S&P/B3).  

Gráfico 1: Desempenho relativo de maio de 2022 

 
Fonte: BTG Pactual e Economática   

Gráfico 2: Desempenho das ações em maio de 2022 

 
Fonte: BTG Pactual e Economática 

 

 

Carteira Recomendada ESG de Junho 

 

SLC Agrícola (SLCE3) 

A SLC oferece exposição a um dos setores mais resilientes e competitivos do Brasil na forma de uma empresa grande e 

bem administrada, com um modelo de negócios comprovado que busca ser um produtor de soja, algodão e milho de baixo 

custo por meio da adoção em larga escala de tecnologia nas áreas mais tradicionais para a agricultura. O crescimento de 

46% da área plantada (asset-light) da empresa em 2022 deve permitir que ela se beneficie de alta alavancagem operacional 

e se consolide como uma das melhores maneiras de aproveitar o boom de preços de soft commodities, cujos fundamentos 

permanecem bastante favoráveis. Embora os riscos associados ao fornecimento de insumos continuem sendo um ponto 

a ser observado, achamos que as margens mais do que acomodam isso com o aumento dos yields e preços, além de 83% 

de potássio e 49% de fósforo já estarem garantidos. Apesar da alta do preço das ações no acumulado do ano continuarem, 

o valuation não parece caro, negociando 30% abaixo do histórico com base no EV/EBITDA 22 e 15% abaixo dele em 2024 

sob premissas de preço de commodities de longo prazo mais normalizadas. Com um ROIC pelo menos 4x maior que o 

histórico, reiteramos a Compra. 

ESG. O modelo de negócios da SLC é baseado em propriedades rurais localizadas na região do Cerrado que não requerem 

supressão vegetal. A empresa tem um foco muito forte em tecnologia e inovação para impulsionar seu crescimento 

econômico. Por exemplo, (i) Agricultura 4 é um programa de melhoria de capacidade que ensina os funcionários da SLC 
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a usar ferramentas e sistemas que aumentam a produtividade nas fazendas; e (ii) aplicação seletiva de defensivos 

agrícolas, que reduz em 90% o volume de defensivos utilizados em suas fazendas. Para citar alguns exemplos das fortes 

ações ESG da SLC: integração agropecuária*, planos para reduzir sua emissão de carbono em 25% até 2030, programas 

dedicados à diversidade para funcionários PCD, 60% de membros independentes no Conselho de Administração e um 

comitê ESG vinculado conselho. 

*De acordo com a Lei Federal 12.805/2013, a integração agropecuária é entendida como uma estratégia de produção 

sustentável que integra as atividades agropecuárias e f lorestais, realizadas em uma mesma área, em cultivo consorciado, 

em sucessão ou rotatividade, buscando efeitos sinérgicos entre as componentes do ecossistema agro, com vistas à 

recuperação de áreas degradadas, viabilidade econômica e sustentabilidade ambiental. 

 

Arezzo (ARZZ3):  

Há anos, a Arezzo é vista como uma empresa premium no varejo brasileiro, justificando seu valuation mais caro, com 

execução superior na gestão das marcas e no sucesso da operação de seu modelo de f ranquia asset light. Em resumo, 

nossa tese positiva para a empresa ref lete: (i) expansão resiliente do mercado doméstico (auxiliado pelo e-commerce e 

crescimento multicanal nos próximos anos) e uma potencial retomada do consumo pelas classes de renda mais alta; (ii) 

novas marcas como Vans, Reserva e Carol Bassi; e (iii) resultados mais saudáveis na operação nos Estados Unidos, 

principalmente com base nos canais de atacado e e-commerce. A Arezzo negocia a 22x P/L 2022E e 17x P/L 2023, 

oferecendo um potencial de valorização, justificado por suas fortes perspectivas de crescimento (CAGR de LPA de 18% 

até 2025). 

ESG. A Arezzo divulgou recentemente seu relatório anual de 2021. Sua estratégia de sustentabilidade se baseia em 3 

pilares muito claros: i) produção responsável: geração de valor para a sociedade d esenvolvendo uma cadeia produtiva 

responsável e segura; ii) ambiente saudável: desenvolver produtos considerando seus ciclos de vida completos; iii) 

empoderamento das pessoas: garantir um ambiente inclusivo, seguro e próspero para todos. Os compromissos públicos 

incluem: 100% da cadeia de suprimentos rastreada e certificada (pilar 1), 100% das embalagens produzidas com materiais 

reciclados e/ou biodegradáveis (pilar 2) e 100% dos fornecedores/colaboradores treinados anualmente em temas 

relevantes (pilar 3). Em termos de inovação digital, aplaudimos a criação do seu Centro de Desenvolvimento de Novas 

Tecnologias para apoiar o desenvolvimento de soluções ligadas ao seu negócio. Por f im, com as melhorias na digitalização 

do varejo implementadas no ano passado (CRM data analytics, por exemplo), a ARZZ3 ultrapassou R$ 497 milhões em 

vendas digitais, representando 14% da receita total. 

 

Suzano (SUZB3): 

Ficamos perplexos com a dissociação das ações de Papel & Celulose de seus fundamentos desde o início do ano. Tem 

sido muito f rustrante ver nossa tese de commodities se concretizar, com os preços da celulose subindo para US$ 800/t 

(+40% no acumulado do ano), enquanto a Suzano teve um desempenho abaixo do esperado (queda de -15% no 

acumulado do ano). A ação está sendo negociada em mínimas de vários anos a 4,5x EV/EBITDA 22, o que implica em 

uma curva de celulose de ~US$ 500/t sendo descontada na ação, o que consideramos muito conservador. Reiteramos 

nosso número acima do consenso para preços de celulose em 2022, em US$ 700/t, e continuamos esperando mercados 

apertados nos próximos meses, o que pode levar a um desempenho superior da ação. Olhando para o longo prazo, vemos 

a Suzano como uma das melhores teses ESG na América Latina, com a empresa já sendo negativa em carbono, o que 

oferece uma grande oportunidade para a criação de valor para o acionista daqui para f rente. Temos defendido uma 

reclassificação do nome para 7,5-8x EBITDA (potencial de desalavancagem, ESG, crescimento, corte de custos, sinergias, 

posição de liderança...), mas entendemos que isso pode levar algum tempo para se materializar. 

ESG. Por causa de suas florestas, a Suzano é negativa em carbono, o que significa que a empresa remove mais carbono 

da atmosfera do que adiciona. Mas a Suzano também trabalha para melhorar a conservação da biodiversidade e reduzir 

o consumo de água. Na frente social, destacamos os programas da empresa para aumentar a diversidade e inclusão (não 

só de gênero, mas também de cor), bem como a meta de tirar 200 mil pessoas da pobreza. Para aumentar a renda, planeja 
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implementar a estratégia Territórios Resilientes e índice de pobreza multidimensional que mede atividades como: 

educação, saúde, habitação e serviços básicos, emprego e rede de proteção social, inclusão digital e conexão social. A 

Suzano é a única empresa do setor de Papel & Celulose e a primeira empresa não f inanceira a fazer parte do grupo de 

trabalho do TNFD (Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures). Recentemente, a SUZB3 publicou seu Relatório 

Anual com KPIs interessantes: 39% de sua dívida está vinculada a metas de sustentabilidade em 2021 (vs. 9% em 2019); 

BoD: 70% independente e 20% feminino. Um tema emergente para investidores ESG também chamou a atenção da 

Suzano: segurança cibernética. A empresa reconstruiu a divisão com foco na proteção de dados pessoais, 

conf idencialidade e integridade. 

 

CBA (CBAV3):  

Estamos mantendo a CBA em nosso portfólio, pois vemos o papel como um dos principais beneficiados das tendências 

globais de descarbonização e transição energética sob nossa cobertura, tanto de curto quanto de longo prazo. Os preços 

do alumínio estão atualmente em ~US$ 2.900/t (aumento de ~50% a/a), após uma série de interrupções/restrições de 

fornecimento nos últimos meses (conflito Rússia/Ucrânia, restrições de energia na Europa, crise de energia na China), 

enquanto a demanda global permanece sólida. A longo prazo, à medida que a China avança com sua agenda de 

descarbonização, limitando a produção de alumínio a 45Mtpa, esperamos que os mercados se movam continuamente para 

déf icits estruturais – os preços podem continuar subindo. A CBA se diferencia por util izar 100% de fontes renováveis de 

energia em seu processo produtivo – pronta para capitalizar a tendência futura de descarbonização global. Esta é uma das 

ações temáticas mais interessantes sob nossa cobertura, com uma indústria baseada em anos de excesso de oferta e 

baixos retornos para uma realidade muito mais saudável estruturalmente. A CBA é negociada a ~3,3x EV/EBTIDA 22, um 

desconto não merecido de 30-40% aos pares, em nossa opinião. 

ESG. A CBA revisou sua estratégia ESG em 2020, estabelecendo ESG como um dos principais pilares do negócio. Sua 

estratégia ESG inclui 15 programas divididos em 10 pilares, incluindo gestão de mudanças climáticas, economia circular, 

recursos naturais, gestão de barragens, valorização das pessoas e cadeia de valor sustentável. A estratégia ESG 

estabelece metas para 2030 – avaliadas em R$ 1 bilhão. Até 2030, a empresa planeja oferecer um produto de alumínio de 

baixo carbono e, na f rente social, desenvolver as regiões onde atua. Recentemente, a empresa publicou seu relatório anual 

de 2021. Dois destaques interessantes: mais de 20 projetos de inovação criados apenas no ano passado e a aquisição da 

ALUX, que é uma das maiores produtoras de alumínio secundário do Brasil. Este último permitirá à CBA ampliar sua 

capacidade de reciclagem de alumínio e reduzir sua pegada de carbono. 

 

WEG (WEGE3):  

As ações da Weg estão caindo 17% no acumulado do ano, o que parece exagerado em nossa visão, deixando espaço 

para as ações se recuperarem para níveis de valuation mais razoáveis. No curto prazo, a empresa continuará se 

benef iciando (i) da recuperação dos equipamentos de ciclo curto em meio à recuperação gradual da atividade econômica, 

e (ii) da resiliência dos equipamentos de ciclo longo, favorecidos por tendências seculares de eficiência energética. Olhando 

a longo prazo, a Weg está fortemente exposta à tendência de eletrif icação da indústria automobilística, com várias 

montadoras mudando os investimentos de motores de combustão para transmissões elétricas. Outras tendências 

seculares de apoio estão aumentando a digitalização da fabricação e a ef iciência do consumo de energia em todo o mundo. 

Além disso, sinalizamos que a empresa possui características estruturais que reforçam sua defensividade em um ambiente 

volátil, incluindo (i) exposição ao dólar e tendências não cíclicas; (ii) altos níveis de retorno, e (iii) posições de liderança de 

mercado nos diversos segmentos em que atua. Portanto, vemos a Weg como um dos melhores nomes em meio às atuais 

condições de mercado. 

ESG. A Weg se beneficia da tendência de investimentos em energia limpa e em motores elétricos mais eficientes. Essas 

tendências significam oportunidades de crescimento para a empresa, mas, quando pensamos nas práticas ESG da Weg, 

também nos sentimos confortáveis. A empresa possui fortes práticas de governança corporativa e foco em inovação e 

satisfação do cliente. Também tem baixa rotatividade de funcionários e está trabalhando para aumentar a diversidade 
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Localiza (RENT3): 

A Localiza oferece um bom ponto de entrada depois de negociar de lado no ano passado, apesar da aprovação do CADE 

para a fusão com a Unidas. Associamos esse fraco desempenho ao aumento do custo de capital, à crescente aversão ao 

risco em relação aos mercados emergentes e ao desempenho frustrante da indústria automotiva (adiando ainda mais os 

planos de expansão da f rota). No entanto, vemos uma combinação de tópicos no horizonte para ajudar a melhorar o 

sentimento dos investidores sobre o nome no curto prazo: (i) discussões sobre o Projeto de Lei 5.638/2020, que poderia 

fornecer incentivos fiscais para o setor de turismo, potencialmente reduzindo impostos federais sobre automóveis empresas 

de aluguel; e (ii) desdobramentos no processo de fusão Localiza-Unidas, uma vez que o f luxo de notícias local vem 

reportando negociações em andamento com diversos potenciais compradores dos veículos que precisam ser dispensados 

como parte das medidas antitruste; (iii) a gradual normalização do mercado automotivo, o que deve impulsionar a expansão 

e renovação da f rota da Localiza com melhores condições de compra. Os fundamentos de longo prazo também estão 

intactos para o nome. Reiteramos a Compra. 

ESG. Seu Conselho é um de seus pontos fortes. Os membros têm diferentes formações, proporcionando uma diversidade 

que garante um Conselho forte e ativo. Na f rente social, destacamos o forte relacionamento com clientes (medido pelo 

NPS) e colaboradores (baixa rotatividade e ambiente diversificado – 50% de mulheres em cargos de liderança). Na parte 

ambiental, a Localiza possui (i) lavagem de carros sem água em toda a sua rede, reduzindo o consumo de água de uma 

média de 30 litros para 200ml por lavagem e melhorando a gestão de resíduos e efluentes; (ii) 98% da frota de veículos é 

f lex-fuel, permitindo que os clientes abasteçam com etanol – menos poluente que a gasolina e (iii) 99% da frota é abastecida 

com etanol quando os carros são abastecidos nas lojas Localiza.  

 

Raízen (RAIZ4):  

Estamos mantendo a RAIZ4 em nosso portfólio ESG. Achamos que os temores dos investidores sobre o guidance do ano 

f iscal de 2023 provocasse revisões negativas não devem se materializar. De fato, mantemos nossa visão inicial de que há 

razão para surpresas positivas ao longo do ano. Com pressões altistas contínuas sobre os preços do petróleo, uma 

perspectiva mais forte para os preços da CBio sob a meta de 2022 divulgada recentemente pelo CNPE, e expectativas de 

recuperação parcial da produtividade da cana-de-açúcar (reduzindo as pressões de custo unitário), esperamos que a 

geração de EBITDA melhore significativamente para a safra 2022/23. Nós acreditamos que há muito mais crescimento 

pela f rente nos próximos anos, não apenas dos novos projetos de energias renováveis, mas também de uma maior diluição 

de custos à medida que a Raízen melhore os rendimentos da cana-de-açúcar, mantendo o guidance divulgado no 

segmento de distribuição. Acreditamos que as ações da RAIZ mal ref letem o valor da soma das suas partes, ao mesmo 

tempo ignorando os benefícios de ser um operador integrado. Com as ações sendo negociadas em um valuation pouco 

exigente e com desconto  em relação aos seus pares mais óbvios, reiteramos nossa visão positiva sobre a tese. 

ESG. Vemos os biocombustíveis - e o etanol em particular - como um dos principais componentes na transição para uma 

economia de baixo carbono. Os produtos da Raízen contribuem para a redução de emissões, e os processos produtivos 

da empresa se concentram na gestão de subprodutos e na otimização dos recursos naturais. Ao focar em biocombustíveis 

avançados, como o etanol celulósico, acreditamos que a Raízen está posicionada para ocupar uma posição privilegiada 

no comércio global. A empresa também tem metas para reduzir sua própria pegada de carbono e uso de água até 2030. 

 

Orizon (ORVR3): 

Desde seu IPO em 21/02, a Orizon tem encontrado oportunidades para melhorar o retorno de seus ativos e expandir seu 

portfólio, como (i) em 21/09, a empresa conquistou um PPA de 20 anos a R$ 549/MWh por seu usina de transformação de 

resíduos em energia em Barueri (São Paulo); (ii) em Nov-21, a Orizon, juntamente com o fundo de investimento Jive, 

venceu o leilão dos ativos da Estre (7 aterros sanitários mais 1 central de valorização de resíduos), (iii) em Dez-21 a 

empresa vendeu 100% dos seus créditos de carbono gerados em 2021 a um preço acima do esperado de ~US$ 5/ton e 
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(iv) em Fev-22 anunciaram a aquisição do aterro Cuiabá. Além disso, a empresa apresentou bons resultados operacionais 

no 4T21 e avançou na gestão de passivos e na desalavancagem. A empresa negocia a uma TIR real de 9,5%, com espaço 

para crescimento adicional, pois a Orizon atua em um setor muito fragmentado e com fortes perspectivas de crescimento 

e está atualmente desenvolvendo novos UTMs, UBMs (unidades de processamento de materiais) e aterros greenfield, sem 

mencionar todos os as oportunidades de M&A no negócio de aterros sanitários. 

ESG. Em 31 de março de 2022, a Orizon divulgou seu Relatório de Sustentabilidade 2021. A avaliação da materialidade 

incluiu a consulta a mais de 180 stakeholders (colaboradores, clientes, investidores, prestadores de serviços). Como 

resultado, a empresa identificou 9 temas relevantes relacionados a ESG: gestão de resíduos, relacionamento com as 

comunidades locais, mudanças climáticas, saúde e segurança do trabalho, desenvolvimento do capital humano, segurança 

operacional (prevenção de acidentes), inovação e tecnologia, responsabilidade social e gerenciamento de Emergência. 

Em 2021, o ORVR3 estabeleceu compromissos de curto e longo prazo em relação à sustentabilidade: redução de emissões 

de carbono com base em Science Based Targets Initiatives (SBTI), contribuindo para a meta nacional de redução de 

emissões de metano, estruturação do Instituto Orizon, 100% dos funcionários treinados em serviços de emergência e a 

criação de um órgão de governança para monitorar os investimentos em pesquisa e inovação. Realizações interessantes 

em 2021: aumento de 20% nos créditos de carbono emitidos pela empresa, 28% dos membros do Conselho de 

Administração sendo independentes e curso de liderança para funcionários. 

 

Totvs (TOTS3): 

A Totvs é um caso de investimento atraente, com um negócio principal que está crescendo bem, oportunidades únicas de 

cross-selling e grandes perspectivas em serviços f inanceiros. Depois de levantar R$ 1,4 bilhão em um follow-on em 

setembro, também vemos novas fusões e aquisições como uma opcionalidade interessante. Além disso, a Totvs é um 

nome defensivo para investidores que buscam proteção contra o aumento da inflação e potencial deterioração da atividade 

econômica. 

ESG. Os pontos materiais da TOTVS estão na frente social: inovação, relacionamento com clientes, diversidade, atração 

e retenção de talentos e privacidade de dados. Quando olhamos para o crescimento da empresa em novos negócios e 

serviços e para a alta porcentagem de clientes renovando contratos, vemos que a empresa está abordando os dois 

primeiros pontos. Também possui programas para aumentar a diversidade e reduzir a rotatividade de funcionários, sempre 

respeitando a privacidade dos dados. Recentemente, lançou sua Política de Privacidade de Dados, que está alinhada com 

a legislação atual da Política de Privacidade de Dados e ref lete o compromisso da empresa com a segurança dos 

provedores de serviços. Recentemente, a TOTVS lançou um programa de consultoria ESG que ajuda as empresas a 

implementar e revisar suas práticas ESG. No 3T21, a Totvs iniciou um programa de estágio inclusivo com +140 

oportunidades em 9 cidades para estudantes das áreas de tecnologia e design. 

 

Hidrovias do Brasil (HBSA3): 

Vemos a Hidrovias do Brasil oferecendo um interessante equilíbrio de risco-retorno, dada a sólida perspectiva de volume 

para este ano. A hidrologia melhorada permitirá uma melhor utilização no sistema Sul (~70-75% vs. 50% no ano fiscal de 

2021), enquanto o sistema Norte deverá funcionar em plena capacidade (perto de 7,3 milhões de toneladas), impulsionado 

pela safra mais forte esperada este ano. Além disso, a valorização do real e o crescimento do EBITDA (mantemos nossa 

projeção de R$ 855 milhões para o ano) devem se traduzir em uma grande desalavancagem neste ano.  

ESG. Em termos de emissões/TKU, o transporte fluvial é o modo mais eficiente de logística de carga. Mas isso não basta, 

e a Hidrovias estuda formas de reduzir suas emissões. Em 2020, a empresa calculou pela primeira vez seu inventário de 

carbono, considerando os escopos 1, 2 e 3. A Hidrovias já está identificando oportunidades de redução de emissões, e o 

próximo passo será estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. A empresa tem uma parceria com a WEG para criar 

um empurrador elétrico (híbrido) para substituir os motores a combustão a diesel, o que deve reduzir suas emissões. 

Enquanto isso, a Hidrovias também está comprando energia renovável, investindo em projetos de energia solar e 
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mapeando oportunidades para reduzir riscos e melhorar a biodiversidade, gestão de resíduos e relacionamento com as 

comunidades. 
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Apêndice 1 - Metodologia do portfólio recomendado ESG 

Estamos lançando nossa primeira Carteira Recomendada ESG. ESG está se tornando cada vez mais importante para 

nossos clientes e a comunidade de investidores em geral, portanto, construir um portfólio ESG é mais um passo para 

aumentar nossos esforços de pesquisa ESG e também uma forma de ajudar os investidores a avançar nesta agenda. 

Justificativa por trás de nosso portfólio. O primeiro passo para montar nosso portfólio foi identificar macro temas 

relacionados a ESG, que são materiais para a América Latina e podem definir tendências na região. Definimos 8 temas 

que, em nossa percepção, se tornarão cada vez mais importantes e podem representar ameaças para alguns setores e 

oportunidade para outros. 

Depois disso, identificamos empresas que abordam esses temas (ou seja, aquelas com sólidas práticas de governança 

corporativa ou que trabalham para aumentar a diversidade) ou empresas com um modelo de negócios que se beneficia 

desses temas (ou seja, aquelas cujo principal negócio é a geração de energia limpa ou gestão de resíduos).  

Depois de def inir esse universo, reduzimos o número de empresas ao entender quais têm boas práticas ESG. Das 

empresas restantes, escolhemos as 10 em que nossos analistas têm uma classificação de Compra e acreditam ter um 

momentum positivo. Nosso portfólio será revisado mensalmente. 

Uma empresa com baixos padrões ESG pode fazer parte do portfólio? Sim, se o valuation for atraente o suficiente e se 

acreditarmos que, apesar dos baixos padrões atuais da empresa X, ela está correndo atrás para reduzir o gap. 

 

Figura 1: Metodologia passo a passo 

 
Fonte: BTG Pactual 
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Apêndice 2 - Definindo os 8 temas macro ESG 

#1 Economia  de baixo carbono. A mudança climática é a principal ameaça à humanidade e a maneira mais rápida de 

lidar com essa questão é limitando, compensando e/ou reduzindo as emissões de carbono. 196 nações (incluindo o Brasil) 

assinaram o Acordo de Paris, comprometendo-se a limitar o aquecimento global a menos de 2, preferencialmente a 1,5 

graus Celsius, em comparação com os níveis pré-industriais. Muitos governos já regulam as emissões de carbono das 

empresas e, embora o Brasil não tenha nenhuma regulamentação sobre o assunto, exceto os CBIOs, muitas empresas já 

estão se comprometendo a zero “líquido” de emissão e/ou compensar suas emissões de carbono. 

#2 Transição para energia limpa. É impossível fazer a transição para uma economia de baixo carbono sem aumentar o 

uso de energia limpa. Para chegar a zero “líquido” até 2050, os investimentos em energia limpa já começaram e devem se 

intensif icar nesta década. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as energias renováveis devem 

representar 90% do crescimento da capacidade do setor global de energia em 2021 e 2022. Se o setor de energia seguir 

o plano de chegar a zero líquido até 2050, a participação da oferta das energias renováveis na eletricidade global deve 

crescer de 27% em 2019 para 60% em 2030, enquanto a partic ipação das usinas a carvão sem Captura, Uso e 

Armazenamento de Carbono (CCUS) cai drasticamente de 37% em 2019 para 6% em 2030. E apesar da energia brasileira 

sendo mais limpa do que em muitos países desenvolvidos, localmente também observamos uma tendência de 

investimentos em geração de energia eólica e solar. 

#3 Net promoter score (NPS). Em um mundo de capitalismo de partes interessadas, os clientes são provavelmente os 

stakeholders mais importantes das empresas - no f inal do dia, você não pode vender um produto ou serviço se não tiver 

um cliente. O NPS é a melhor métrica para medir a satisfação do cliente e um NPS alto provavelmente significa que a 

empresa tem espaço para aumentar a participação no mercado, tem clientes f iéis e está próxima o suficiente para entender 

suas necessidades - o que provavelmente também trará inovação. 

#4 Inovação. Isso sempre foi importante para as empresas, mas tornou-se crucial à medida que o avanço tecnológico 

aumentava a concorrência (e reduzia as barreiras para novos entrantes) em diversos setores. Empresas com boas práticas 

ESG também tendem a ser inovadoras, principalmente devido à sua força de trabalho diversificada (diversidade traz 

criatividade), foco de longo prazo (que cria um ambiente onde as pessoas são incentivadas a experimentar) e forte 

relacionamento com os stakeholders, especialmente clientes e fornecedores (essas empresas estão próximas o suficiente 

dos clientes para ouvir feedbacks e entender suas necessidades, enquanto os fornecedores são vistos como parceiros que 

trazem soluções e crescem junto com as empresas). 

#5 Digitalização. A digitalização é uma tendência social, que está desestruturando algumas empresas e setores, mas 

também trazendo várias oportunidades. A digitalização traz diversas oportunidades de escala para as empresas e aumenta 

as opções que os clientes têm - bem como a velocidade com que podem contratar ou cancelar produtos/serviços. 

#6 Diversidade. Aumentar a diversidade e a inclusão é um desafio para as empresas, mas muitos estudos mostram que 

um ambiente diversificado e inclusivo é positivo para os resultados. É mais fácil atrair e reter talentos em uma força de 

trabalho diversificada e um ambiente diversificado tende a ser mais criativo, o que favorece a inovação. 

#7 Boas práticas de governança corporativa. A governança corporativa envolve ética, planejamento estratégico, 

transparência, processos e responsabilidade. Deve ser a base do ESG, pois entendemos que uma empresa não pode 

causar um impacto socioambiental positivo no longo prazo sem boas práticas de governança corporativa. 

#8 Gestão de resíduos/economia circular. Outro desafio da sociedade é reduzir a quantidade de resíduos enviados para 

aterros. Vemos empresas já se comprometendo com políticas “sem resíduos”, criando uma inf inidade de oportunidades 

para empresas que trabalham com reciclagem, economia circular, materiais compostáveis e tratamento de resíduos. 
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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 B TG Pactual Digital. 

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

▪ Rentabilidades passadas não oferecem garantias 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 o btidas junto a fontes 

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

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

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

Nossos relatórios possuem caráter informativo e não representam oferta 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 os 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 qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e 

respectivos riscos face a seus objetivos pessoas 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 ind ividuais 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 determinadas ca tegorias de investidores. 

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

 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 ao direito de 
eventualmente recusarmos 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 relatórios. 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 ma is 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 responsáv el pelo relatório é 
determinada pela direção do departamento de pesquisa e pelos diretores seniores do BTG Pactual S.A. (excluindo os diretores do banco de investimento). 

A remuneração do analista não é baseada nas receitas do banco de investimento, entretanto a remuneração pode ser relacionada às receitas do Banco 
BTG Pactual S.A. como um todo, no 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 irão obter lucros. O BTG Pactual digit al 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, diretores 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 desse relatório de investimentos, 
total ou em parte, certifica que: i) Todos os pontos de vista expressos refletem suas opiniões e pontos de vista pessoais sob re 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 específicas 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 afiliad as e, consequentemente, 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 identificado em negrito na primeira 

página deste relatório e será o primeiro nome 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 in formações sobre valuation e riscos, 

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

http://www.btgpactual.com/research/Disclaimers/Overview.aspx

