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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  

 

Continuamos cautelosos com as ações brasileiras, apesar dos valuations baratos 

Dado o cenário incerto do Brasil, estamos diversificando ainda mais nosso portfólio e privilegiando nomes de alta qualidade 

e liquidez que também devem ter um momento positivo no curto prazo. Estamos removendo Locaweb, Lojas Renner e 

Mills e acrescentando Embraer, Equatorial e Raia Drogasil. 

Esperamos que a Embraer se beneficie da recuperação contínua da aviação comercial e do forte momentum do segmento 

executivo. Quanto à Equatorial, vemos as ações negociadas a uma atraente TIR real de 9,4% mesmo após a aquisição da 

Celg-D em setembro, além de oferecer proteção e diversificação, pois atua principalmente na distribuição, mas também 

está presente em segmentos de renováveis e saneamento. Por último, mas não menos importante, ainda vemos a Raia 

Drogasil como uma das principais teses estruturais para exposição ao setor de varejo, com o grande prêmio para os 

varejistas brasileiros justificado por sua execução superior, plano de crescimento sólido e roteiro de investimento completo 

para seu digital (e omni), garantindo um CAGR de lucro líquido entre 2022-24 de 38%. 

 

Nosso portfólio ESG para dezembro 

As dez escolhas para nossa carteira ESG de dezembro são: Arezzo, Banco ABC, Embraer, Equatorial, Itaú, Localiza, Raia 

Drogasil, Raízen, Santos Brasil e Weg. 

 

 

 

 

ADTV P/L

(R$ mi) 2023E

Arezzo Varejo ARZZ3 10% 129 8.180 14,4x

Banco ABC Bancos ABCB4 10% 15 3.965 4,2x

Embraer Bens de Capital EMBR3 10% 111 10.200 11,9x

Equatorial Serviços Básicos EQTL3 10% 215 29.577 10,5x

Itaú Unibanco Bancos ITUB4 10% 1451 227.217 6,3x

Localiza Aluguel de Carros RENT3 10% 595 38.092 20,7x

Raia Drogasil Varejo RADL3 10% 153 36.738 28,0x

Raízen Petróleo & Gás RAIZ4 10% 65 34.402 6,6x

Santos Brasil Infraestrutura STBP3 10% 38 5.723 9,6x

WEG Bens de Capital WEGE3 10% 378 155.552 28,0x

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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Nossa carteira ESG (-25,0%) teve desempenho abaixo do Ibovespa (-12,2%) e do benchmark (S&P/B3, -20,8%). 

 

 

 

 

 

Carteira Recomendada ESG de Dezembro 

 

Banco ABC (ABCB4) 

Continuamos confiantes de que o banco deve continuar reportando resultados decentes à frente. Em suma, a taxa Selic 

média mais alta, a dinâmica favorável do NIM e uma inadimplência ainda em níveis historicamente baixos no segmento de 

grandes empresas devem ajudar o ROE nos próximos trimestres. No terceiro trimestre, o ROE atingiu fortes 17,5% (o mais 

alto desde o IPO), enquanto o índice de cobertura aumentou para 672%. O banco tem uma forte franquia e credibilidade, 

resultados excelentes, momentum de qualidade de ativos e sólidas avenidas de crescimento. Enquanto isso, o ABC vem 

trabalhando em outros projetos para aumentar a rentabilidade de longo prazo e torná-la menos sensível às altas e baixas 

da taxa Selic. Negociando um atraente VP de 0,8x mais recente e 4,2x P/L 2023, é uma das nossas principais escolhas no 

universo Small/ Mid cap, e é por isso que reiteramos nossa recomendação de Compra. 

ESG. O Banco ABC foi o primeiro banco no Brasil a desenvolver e emitir um quadro social. Essa estrutura visava fornecer 

financiamento ou refinanciamento a clientes do setor de saúde (distribuidores de medicamentos, hospitais e clínicas, 

indústria farmacêutica). Em setembro de 2020, foram captados US$ 100 milhões e 100% desse valor foi destinado em 

2021. O ABCB4 não atende clientes associados a trabalho forçado, escravo ou infantil; jogos de azar; atividades 

envolvendo amianto e exploração sexual. Outro tema relevante para o setor financeiro é privacidade e proteção de dados: 

além de realizar treinamentos e simulações internas, o Banco ABC também estabeleceu a cultura de privacidade por design 

que consiste na adoção de aspectos de privacidade como diretrizes para novos produtos e serviços. Por fim, o banco tem 

um diferencial para seus 899 funcionários: um suporte 24 horas que oferece diversos profissionais (advogados, psicólogos, 

assistentes sociais, planejadores financeiros) para auxiliar na resolução de problemas pessoais e familiares. 

 

 

 

Arezzo ARZZ3 -2,7%

Banco ABC ABCB4 -1,6%

Itaú Unibanco ITUB4 -2,3%

Localiza RENT3 -3,2%

Locaweb LWSA3 -3,0%

Lojas Renner LREN3 -3,0%

Mills MILS3 -2,7%

Raízen RAIZ4 -2,9%

Santos Brasil STBP3 -2,7%

WEG WEGE3 -0,9%

Portfólio -25,0%

Ibovespa -12,2%

Benchmark -20,8%

Performance ponderada

Tabela 2: Desempenho de Novembro de 2022 

Fonte: BTG Pactual e Economática 
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Arezzo (ARZZ3):  

Embora o consumo global (principalmente de itens discricionários) tenha sido impulsionado pela demanda reprimida e uma 

maior poupança de 2020-21, principalmente entre as famílias de renda mais alta, com a Arezzo tendo um desempenho 

superior claro em nossa cobertura, ainda esperamos um desempenho sólido no segundo semestre (com crescimento de 

vendas de +35% a/a, com o segmento de vestuário como principal impulsionador), explorando sua execução superior na  

gestão de marcas, a operação bem-sucedida de suas franquias asset-light e o modelo multimarcas, além de contratos de 

licença e seu ecossistema de marcas, que inclui oportunidades adicionais com a Reserva. A ARZZ3 continua sendo uma 

de nossas principais teses, devido a: (i) expansão resiliente no mercado local, impulsionada pelo crescimento do e-

commerce e da multicanalidade nos próximos anos, e por uma recuperação mais rápida (resiliente) do consumo nas 

classes de renda mais alta; (ii) marcas integradas como Vans e Reserva, com oportunidades adicionais de fusões e 

aquisições e licenciamentos; e (iii) resultados mais saudáveis na operação dos EUA graças aos canais de atacado e e-

commerce e o reposicionamento de preços desde 2020. 

ESG. Sua estratégia de sustentabilidade se baseia em 3 pilares muito claros: i) produção responsável: geração de valor 

para a sociedade desenvolvendo 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 fim, 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. 

 

Embraer (EMBR3): 

Após um fraco desempenho operacional no terceiro trimestre, a Embraer reafirmou seu guidance para o ano fiscal de 2022, 

sugerindo fortes entregas no 4T22, refletindo a recuperação da aviação comercial e o forte momentum do segmento 

executivo. A maior parte dessa perspectiva de entrega melhorada é impulsionada pela diminuição da escassez de 

componentes, a principal razão por trás do fraco desempenho no terceiro trimestre. Além do melhor momento de 

resultados, a Embraer oferece exposição ao setor de aviação em recuperação e continua sendo uma tese de valor 

interessante (por exemplo, crescimento do eVTOL, segurança cibernética e outras parcerias). Além disso, vemos a EMBR 

negociando com um valuation atraente de 6,3x EV/EBITDA 23 (vs. média internacional de pares de 12x), oferecendo um 

bom ponto de entrada. 

ESG. Os compromissos ESG da Embraer incluem alcançar a neutralidade de carbono em suas operações até 2040, 

usando 100% de energia de fontes renováveis e aumentando gradualmente o uso de Combustível de Aviação Sustentável 

(SAF) em seus voos; desenvolver produtos baseados em novas tecnologias sustentáveis, como propulsão elétrica, híbrida 

e a hidrogênio; e ter 100% de energia elétrica proveniente de fontes renováveis até 2030. Assim, para a meta de zero em 

emissões líquidas para 2050, a empresa espera alcançá-la principalmente por (a) desenvolvimento de produtos, serviços 

e tecnologias sustentáveis (por exemplo, eletrificação, híbrido, SAF); (b) trabalhar em conjunto com fornecedores para 

fazer suas aeronaves voarem 100% SAF; e (c) lançamento da aeronave eVTOL de emissão zero até 2026. 

 

Equatorial (EQTL3):  

Mesmo após a aquisição da Celg-D em setembro, vemos a ação negociando a uma TIR real atraente de 9,4%, além de 

oferecer proteção e diversificação, pois atua principalmente na distribuição, mas também está presente nos segmentos de 

renováveis e saneamento. A Equatorial também vem apresentando bons resultados operacionais, com queda nas perdas 

de energia e contenção de custos, além de avançar nos turnarounds das concessões de distribuição adquiridas 

recentemente (CEEE-D e CEA). Além disso, considerando seu excelente histórico de alocação de capital, a empresa 

poderia apresentar crescimento adicional com bons retornos nos segmentos de distribuição e saneamento. 
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ESG. Os pilares da sustentabilidade da Equatorial são baseados em: operações de descarbonização; gestão eficiente dos 

recursos naturais; restauração de ecossistemas; cuidar de funcionários, comunidades, fornecedores e clientes; promover 

a inovação e digitalizar o negócio; garantir a integridade nos relacionamentos e conformidade comercial; e melhorar a 

transparência e a governança ESG. A empresa conta com um Comitê de Pessoas e Sustentabilidade composto por 

membros do Conselho de Administração dedicado ao acompanhamento de sua agenda ESG. Em 2021, o ESG foi parte 

central de sua estratégia de M&A: a Equatorial adquiriu empresas com foco em eficiência energética e geração renovável. 

Com mais de 27 milhões de clientes, a empresa criou um canal de atendimento digital consolidado para ser a principal 

opção de atendimento para seus clientes em todo o Brasil e monitorar a experiência do consumidor. Em relação ao 

engajamento com a comunidade, o E+Comunidade já impactou 300 mil clientes, promove educação para a 

sustentabilidade sobre o uso seguro e responsável da energia elétrica e incentiva hábitos seguros e eficientes. 

 

WEG (WEGE3):  

Os fundamentos da Weg estão mais fortes do que nunca, refletindo sua entrega impressionante durante a pandemia, 

reforçando seu modelo de negócios à prova de crises. Em um mercado tão incerto, vemos a WEGE3 como uma escolha 

defensiva (exposição a USD em termos de ROIC). A longo prazo, a Weg está fortemente exposta a várias tendências de 

fabricação sólidas em todo o mundo: (i) mobilidade elétrica, com grandes investimentos das montadoras na eletrificação 

da frota; (ii) eficiência energética, uma vez que os custos de energia mais elevados aumentam a necessidade de reduzir o 

desperdício de energia; (iii) digitalização e automação; e (iv) energia renovável, à medida que o mundo migra para uma 

matriz de energia mais verde. Negociada a 28x P/L em 2023, o valuation atual da Weg implica um pequeno prêmio vs. 

outros nomes globais de bens de capital. 

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. 

 

Itaú Unibanco (ITUB4): 

O Itaú superou seus pares privados nos resultados do terceiro trimestre e esperamos que continue assim nos próximos 

trimestres, reforçando que ele realmente merece o selo “premium”. Naturalmente, a maior exposição do Itaú aos segmentos 

de varejo de alta renda/grandes empresas confere-lhe maior proteção no ambiente atual, em que as empresas de baixa 

renda e microempresas apresentam deterioração. Mas não é só isso. O Itaú parece estar superando seus pares privados 

praticamente em todos os lugares que você olha. Tem administrado melhor sua carteira de crédito e seu ALM, crescendo 

taxas e seguros em ritmo mais acelerado (plataformas abertas, novas equipes/modelo de parceria). “Tangibilizar” o quão 

bem um banco está progredindo em sua transformação digital não é fácil, mas como sinalizado muitas vezes no passado, 

nossa sensação é que o Itaú é quem está fazendo o melhor trabalho, e talvez os números já estejam aparecendo. Se for 

verdade, o desempenho superior do Itaú deve se mostrar estrutural. Assim, o Itaú continua sendo nossa principal tese 

entre os bancos brasileiros, e negociando a 6,2x P/L 23, acreditamos que o valuation parece atraente. 

ESG. Na área ambiental, o Itaú está comprometido em reduzir em 50% suas emissões de carbono de escopo 3 até 2030 

e se tornar zero líquido até 2050. Em 2021, o banco lançou sua plataforma de compromisso climático para estimular novos 

parceiros e fornecedores a neutralizar as emissões de carbono, bem como sua plataforma de compensação de carbono 

para alavancar a transparência no mercado voluntário de carbono.  

Na frente social, acreditamos que o ponto material está relacionado ao relacionamento com os clientes, que idealmente 

deve ser transparente e justo. Nesse sentido, vemos o banco trabalhando para melhorar seu NPS e educar financeiramente 

os clientes. Até 2025, o Itaú planeja ter 40-45% de mulheres em cargos de liderança, além de 50% de representação nas 

novas contratações. Em termos de governança, o conselho de administração (CA) tem um papel importante em ESG: 

aprovar, orientar e monitorar a estratégia de sustentabilidade e fornecer políticas baseadas na visão de longo prazo. Em 
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2021, as questões discutidas pelo CA incluíram a nova estrutura de governança ESG, evolução dos compromissos de 

impacto positivo do banco e estratégia climática.  

 

Raia Drogasil (RADL3):  

A RD evoluiu de um varejista tradicional para um ecossistema de saúde mais completo para os próximos anos, que deve 

ser gradativamente incorporado em seus múltiplos pelo mercado. Depois que os resultados trimestrais recentes mostraram 

sinais positivos, principalmente em termos de lucratividade, ainda vemos a RD como uma das principais teses estruturais 

para exposição ao setor de varejo. Com a execução superior (produtividade de loja muito maior do que seus pares), um 

plano de crescimento sólido e um roteiro de investimento completo para sua plataforma digital (e omni), garantindo um 

CAGR de lucro líquido entre 2022-24 de 38%, reforçam nossa visão otimista. 

ESG. A estratégia de sustentabilidade da Raia Drogasil baseia-se em tornar as pessoas, seus negócios e o planeta mais 

saudáveis. A empresa estabeleceu metas pragmáticas para 2030: (i) reduzir em 50% os fatores de risco à saúde dos 

colaboradores engajados em seu programa de promoção de hábitos saudáveis; (ii) ter um ambiente de trabalho percebido 

como saudável por pelo menos 80% de seus empregados; (iii) fornecer orientação nutricional a 100% de seus funcionários; 

(iv) alcançar a equidade de gênero em todas as categorias de trabalho em sua sede, lojas e centros de distribuição; e (iv) 

ter 40% dos produtos da marca Raia com embalagens ecoeficientes.  

A RADL3 possui um comitê de sustentabilidade liderado por um membro do conselho responsável por desenvolver e propor 

compromissos e ações ESG ao Conselho de Administração (CA). Considerando o elevado número de clientes (42 milhões), 

a segurança da informação e a proteção de dados são fatores fundamentais para a empresa. Além de possuir 

políticas/procedimentos aplicáveis e departamento dedicado ao tema, são realizadas auditorias periódicas para garantir a 

implantação dos controles. Em termos de diversidade, a Raia apresenta uma elevada proporção de mulheres em cargos 

de liderança (27,3% do CA, 26,3% da gestão executiva – VPs e diretores – e 68,5% da gestão operacional – gerentes de 

farmácia) e implementou um processo de recrutamento inclusivo para garantir que suas pessoas estão alinhadas com seu 

posicionamento e objetivos estratégicos. 

 

Raízen (RAIZ4): 

Estamos mantendo a RAIZ a Carteira ESG. Embora existam riscos associados a mudanças na política de preços de 

combustíveis da PETR, também vemos menores chances de isenções de impostos de combustível serem mantidas no 

próximo ano (nos níveis federal e estadual). Assim, os preços do etanol podem recuperar parte de sua competitividade 

com base nos preços mais altos da gasolina, o que é claramente positivo para os players de Açúcar & Etanol. Uma agenda 

mais ambientalmente consciente também poderia reforçar a relevância do setor. Alguns meses atrás, dissemos que o 

desempenho inferior da RAIZ no acumulado do ano não reflete as mudanças nas estimativas de resultados durante o 

período, mas sim as compressões de múltiplos à medida que os investidores se tornaram menos dispostos a pagar por 

histórias de crescimento. Com a visibilidade dos resultados de curto prazo agora marginalmente melhores, o momentum 

também pode melhorar em breve. Com base nos múltiplos do ano fiscal de 2024, achamos que o mercado está ignorando 

os planos de crescimento de longo prazo da RAIZ (CAGR de  EBIT de 3 anos estimado em 20%) e o valor que a empresa 

tem gerado consistentemente operando nos segmentos upstream e downstream. 

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

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

da empresa focam na gestão de subprodutos e na otimização dos recursos naturais. Com foco em biocombustíveis 

avançados, como o etanol celulósico, acreditamos que a Raízen está pronta 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. 
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Localiza (RENT3): 

Um nome de alta qualidade que oferece um bom risco-retorno. Vemos grandes sinergias da fusão da Unidas e esperamos 

que o mercado gradualmente precifique essas sinergias à medida que a empresa avança com a integração. Outros temas 

que devem melhorar o sentimento dos investidores sobre o nome no curto prazo: (i) normalização gradual do mercado 

automobilístico, que deverá apoiar a renovação da frota da Localiza com melhores condições de compra; (ii) participação 

de mercado, que deve crescer no segundo semestre com a aceleração da renovação da frota; e (iii) menores taxas de 

juros de longo prazo. Os fundamentos também estão muito intactos para o segmento, com muitos segmentos de produtos 

com baixas taxas de penetração. 

ESG. A governança corporativa é um dos pontos fortes da Localiza. A empresa tem um Conselho de Administração ativo 

e diversificado com membros de diversas origens. Na frente social, destacamos o forte relacionamento com clientes 

(medido pelo NPS) e colaboradores (baixa rotatividade e ambiente diversificado). E na frente ambiental: (i) lavagem sem 

água em toda a rede, reduzindo o consumo de água de uma média de 30L para 200ml por lavagem e melhorando a gestão 

de resíduos e efluentes; (ii) 98% da frota é flex-fuel, permitindo que os clientes abasteçam com etanol (menos poluente 

que a gasolina); e (iii) 16,79% do consumo de energia veio de fontes renováveis no ano passado (vs. 14,65% em 2019). 

 

Santos Brasil (STBP3): 

Após um resultado positivo no segundo trimestre, continuamos otimistas com o nome com base em um forte momento de 

resultados, favorecido por um ambiente de preços favorável e a entrega de volumes sólidos. Nossa visão de longo prazo 

reflete: (i) melhor ambiente regulatório no setor portuário; (ii) melhor dinâmica competitiva em Santos, criando condições 

de preços favoráveis para a Santos Brasil; (iii) perspectivas positivas para o setor portuário/infraestrutura; e (iv) sólido 

balanço patrimonial, suportado por sua posição líquida de caixa. No curto prazo, também vemos a companhia sustentando 

as margens no negócio de terminais de contêineres, auxiliado por volumes resilientes em Santos. No final do ano, o foco 

do mercado deve mudar para uma grande renovação de contrato com um grande cliente (~60% dos volumes), o que 

esperamos ser um evento positivo para as ações. Negociando com uma TIR real de 15%, vemos a tese de investimento 

se tornando ainda mais atraente. 

ESG. A Santos Brasil tem iniciativas interessantes em cada uma das dimensões ESG. Na frente ambiental: reciclagem de 

83% dos resíduos gerados, estabelecimento de metas de redução para 2024: redução de 50% na geração de resíduos, 

redução de 30% no consumo de água e redução de 15% nas emissões de GEE. No lado social: 1.000 dias sem acidentes 

com afastamento (LTI) e desenvolvimento de projeto piloto de sensor de fadiga para caminhoneiros. Na frente de 

governança: o conselho de administração é composto por 40% de membros independentes e 25% de mulheres, metas 

ESG para a alta administração, comitê de sustentabilidade para avaliar ações ESG e sugerir melhorias e relatório anual 

auditado por uma terceira parte (incomum entre as empresas brasileiras: apenas ~23% das empresas IBOV adotaram 

essa prática em 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Carteira Recomendada ESG 
 

BTG Pactual Equity Research 

 (10SIM) 

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 definir 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 

intensificar 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 participação 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 final 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 fiéis 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 infinidade 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 BTG 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 custos 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 junto a fontes 
públicas que consideramos confiáveis na data de publicação, dentre outras fontes. Na medida em que as opiniões nascem de julgamentos 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 fatores 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 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 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 futuro, 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, situação 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 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 determinadas categorias de investidores. 
Adicionalmente, a legislação e regulamentação de proteção a investidores 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 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 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 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 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 digital tampouco irá dividir 
qualquer ganho de investimentos com os investidores assim como não irá aceitar qualquer passivo causado por perdas. Investimentos envolvem riscos 
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ii)nenhuma parte de sua remuneração foi, é ou será, direta ou indiretamente, relacionada a quaisquer recomendações ou opiniões específicas aqui 
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