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Objetivo da Carteira 

A Carteira Recomendada de Ações – Small Caps (BTG SMLL) tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e 

performances do mercado de small caps brasileiro, sendo composta por 10 ativos selecionados pela equipe de análise e 

estratégia do BTG Pactual. Dentre o universo de ações analisadas, estão empresas que possuem um valor de mercado 

informal de até R$ 15 bilhões, tendo como benchmark o índice de small caps brasileiro (SMLL). 

 

Pontos Principais  

 

Questões fiscais estão no topo da agenda política 

Lula inicia seu terceiro mandato presidencial depois de persuadir o Congresso a aprovar um pacote de expansão fiscal de 

R$ 170 bilhões/ano para aumentar os gastos sociais, em linha com suas promessas de campanha. O pacote acabou sendo 

maior do que o esperado, com potenciais repercussões para a sustentabilidade da dívida – nossa equipe macroeconômica 

vê o pacote de expansão fiscal levando a relação dívida bruta/PIB para 88,6% em 2026 (e 97,7% em 2030), de 73,8% 

esperados para o ano de 2022. Para evitar uma maior deterioração do risco-país e uma combinação pior de 

crescimento/inflação, o novo governo pode ter que criar medidas compensatórias (aumento de impostos?) para financiar 

mais gastos. 

 

As ações brasileiras estão baratas: Os riscos aumentaram, mas muito já parece estar precificado 

As ações brasileiras estão sendo negociadas a 8,8x P/L de 12 meses projetados (ex-Petrobras e Vale), quase dois desvios-

padrão abaixo de sua média histórica, portanto, pequenas melhorias nas principais variáveis econômicas podem ser 

suficientes para uma potencial valorização das ações. 

 

Os recém-chegados 

A Porto Seguro e a Sinqia são as novidades deste mês. 

 

Quem fica e quem sai 

Mills, 3R Petroleum, Santos Brasil, Desktop, Cury, Banco ABC, Embraer e Grupo Mateus mantêm suas posições, enquanto 

Locaweb e São Martinho saem. 
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Carteira Recomendada de Ações – Small Caps: 

 

 

Muitos desafios, mas com valuations baratos 

O complicado cenário econômico global dificilmente melhorará no próximo ano e, embora a inflação dê sinais de 

desaceleração em vários países (incluindo EUA e Europa), o processo de desinflação pode ser gradual e provavelmente 

impedirá que os bancos centrais comecem a cortar taxas já em 2023 (agora, os mercados esperam que o ciclo de aperto 

monetário do FED termine em março, com uma taxa terminal de 4,5-5%). A zona do euro já parece estar em recessão, e 

permanece o debate sobre se os EUA se encontrarão em posição semelhante em 2023 e até que ponto. De acordo com 

os dados mais recentes, os mercados esperam uma leve desaceleração neste momento. 

Na China, a reabertura econômica após um longo período de medidas altamente restritivas para evitar a propagação do 

Covid e uma desalavancagem ordenada do importante setor imobiliário do país podem impulsionar o crescimento do PIB 

em 2023 para 4,5-5% (vs. 3,3% esperados em 2022). 

No Brasil, Lula assumiu em 1º de janeiro de 2023, para seu terceiro mandato presidencial, e persuadiu o Congresso a 

aprovar um pacote de expansão fiscal de R$ 170 bilhões/ano para aumentar os gastos sociais, em linha com suas 

promessas de campanha. O pacote acabou sendo maior do que o esperado, com possíveis repercussões para a 

sustentabilidade da dívida – nossa equipe macroeconômica vê o pacote de expansão fiscal levando a dívida bruta sobre o 

PIB para 88,6% em 2026 (e 97,7% em 2030), de 73,8% esperados para o ano de 2022. 

De acordo com a emenda constitucional aprovada no Congresso, o novo governo tem até o final de agosto para apresentar 

uma proposta revisada das regras fiscais do Brasil e está autorizado a alterá-las por meio de lei ordinária. A definição das 

novas regras deve dominar o debate econômico nos próximos meses. 

2022E 2023E 2022E 2023E 2022E 2023E

Porto Seguro PSSA3 10% 49 14.770 n.a. n.a. 14,9x 9,8x 1,5x 1,5x

Grupo Mateus GMAT3 10% 34 13.963 8,4x 6,1x 13,7x 9,0x 1,9x 1,5x

Embraer EMBR3 10% 94 10.513 8,3x 7,0x 29,0x 12,8x 0,7x 0,7x

3R Petroleum RRRP3 10% 151 7.667 7,4x 3,1x n.a. 3,1x 1,9x 1,0x

Santos Brasil STBP3 10% 38 6.745 7,5x 6,3x 19,5x 11,7x 2,8x 2,7x

Banco ABC ABCB4 10% 13 4.337 n.a. n.a. 5,1x 4,6x 0,8x 0,7x

Cury CURY3 10% 22 3.670 7,4x 6,3x 9,9x 7,4x 5,1x 4,1x

Mills MILS3 10% 13 2.752 6,7x 5,2x 13,6x 11,6x 2,3x 2,0x

Sinqia SQIA3 10% 10 1.276 9,0x 8,5x 33,4x 22,2x 2,3x 2,2x

Desktop DESK3 10% 2 698 5,8x 4,2x 11,0x 4,2x 0,7x 0,6x

P/VP

Fonte: BTG Pactual e Economática

P/LEV/EBITDA
Empresa Ticker Peso

Volume Médio 

Diário (R$ mi)

Market Cap. 

(R$ mi)

Fonte: BTG Pactual e Economática 
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Gráfico 1: Dívida Bruta do Setor Público (% do PIB) 

 
Fonte: Banco Central do Brasil, BTG Pactual 

 

Um pacote fiscal expansionista e um mercado de trabalho relativamente apertado (desemprego de 8,3% é o menor desde 

julho de 2015 e abaixo dos 15% em 2020) podem pressionar a inflação e reduzir a disposição do Banco Central de cortar 

a taxa básica de juros Selic, atualmente em 13,75%. Uma Selic mais alta por mais tempo pode reduzir o crescimento do 

PIB em 2023 (o mercado estima 0,75%). 

Para evitar (i) uma maior deterioração dos prêmios de risco; (ii) aumento das taxas de juros reais (NTN-Bs 2024,2026 e 

2035, títulos públicos indexados à inflação, estão pagando 56bps, 52bps e 16bps a mais do que em 31 de outubro); (iii) 

pior combinação crescimento/inflação; e (iv) possíveis rebaixamentos de crédito, pelas agências de rating, o novo governo 

pode ter que criar medidas compensatórias para financiar mais gastos, tornando obrigatórias as medidas de receita. 

Uma maneira de aumentar a receita do governo é taxar os dividendos (discutidos há anos) e acabar com os incentivos 

fiscais gerados pelos pagamentos de juros sobre o capital próprio (JCP). De acordo com nossos analistas 

macroeconômicos, um imposto sobre dividendos corporativos de 15% e o fim do JCP aumentariam a receita do governo 

em R$ 50-65 bilhões em 2024. Fizemos um estudo estimando os impactos dessas mudanças e estimamos que o fim do 

JCP reduziria os lucros consolidados das empresas em 8%, afetando principalmente as ações de Alimentos & Bebidas, 

Telecomunicações e Bancos. 

Outra forma relativamente fácil de arrecadar recursos rapidamente é não renovar a isenção de impostos federais 

(PIS/COFINS) sobre a venda de combustíveis. Se isso acontecer, os cofres do governo receberão R$ 53 bilhões a mais. 

 

Novas reformas vs. desfazer reformas anteriores; Esse delicado equilíbrio pode afetar massivamente os 

preços dos ativos  

A nova administração decidiu dar prioridade máxima à aprovação de uma reforma tributária ampla e extremamente 

necessária. Uma reforma inteligente poderia melhorar a eficiência e a arrecadação de impostos e ajudar a preencher a 

lacuna fiscal, mas aprovar uma reforma ampla pode ser difícil devido à falta de consenso sobre o que realmente é uma 

reforma ideal. 

Talvez tão importante quanto implementar novas reformas seja preservar os ganhos institucionais trazidos pelas reformas 

aprovadas em governos anteriores. 

A autonomia do Banco Central (em 2021, o Congresso mudou a Constituição para dar-lhe autonomia formal), a legislação 

das empresas estatais (aprovada em 2016 para protegê-las da influência política), o marco regulatório de saneamento 

(aprovado em 2020, facilitando o processo para estados e municípios privatizarem seus serviços públicos) e a privatização 

da gigante Eletrobras no ano passado são ganhos institucionais que a sociedade brasileira espera que permaneçam 

independentemente de quem está administrando o país. 
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A equipe de transição do novo governo cogitou a ideia de mudar cada um desses marcos importantes. Debater ideias e 

buscar formas de melhorar o quadro legal e regulatório é legítimo em qualquer democracia, mas mudanças que minam e 

alteram fundamentalmente os benefícios institucionais e os objetivos originais dessas regras podem ser vistas como um 

retrocesso nas reformas estruturais e podem impactar a percepção de risco e os prêmios de risco do Brasil. 

 

As ações brasileiras estão baratas, mas os riscos aumentaram 

As ações brasileiras estão sendo negociadas a 8,8x P/L de 12 meses projetados (ex-Petrobras e Vale), quase dois desvios-

padrão abaixo de sua média histórica de 12,5x, um dos níveis mais baixos desde 2009. Incluindo Petrobras e Vale, o 

indicador está em 7,1x, um dos níveis mais baixos desde 2005.  

Talvez mais interessante, o prêmio para manter ações, medido como o inverso do P/L menos as taxas de juros reais de 

10 anos, é de 5,3%, dois desvios-padrão acima da média, apesar das altas taxas de juros de longo prazo (2035 NTN-Bs 

estão pagando inflação + 6,01%). 

Mas se a situação fiscal do Brasil se deteriorar de acordo com o cenário acima, não ficaríamos surpresos se as taxas 

continuassem subindo, fazendo com que as ações tivessem um desempenho inferior. 

Gráfico 2: P/L projetado de 12 meses do Ibovespa (ex-Petr & Vale) 

 

 Gráfico 3: Earnings yield (L/P menos taxas de juros de 10 anos) 

 

 

 
Fonte: Estimativas do BTG Pactual   Fonte: Estimativas do BTG Pactual 

 

Muito já está precificado; Melhorias leves em nossas principais premissas podem desencadear um 

potencial de valorização decente 

Como temos feito a cada ano, realizamos um exercício simples para estimar o valor justo do Ibovespa em vários cenários, 

que envolvem diferentes premissas para inflação de longo prazo, taxas de juros reais de longo prazo e crescimento real 

do PIB. 

Em geral, a situação atual aponta para um cenário mais difícil para as principais premissas que utilizamos em nosso 

exercício. As taxas reais de longo prazo estão entre as mais altas desde 2018, as projeções de crescimento do PIB são 

pessimistas e o pacote fiscal expansionista aprovado pelo Congresso pode pressionar a inflação. 

Mas, dado o quão baratas estão as ações brasileiras, melhorias marginais nas principais variáveis podem ser suficientes 

para indicar alguma valorização. Um cenário de taxas de longo prazo em 5% (vs. 6,01% hoje), crescimento do PIB de 1% 

(mercado estima 0,75% para 2023) e inflação de 4,5% (vs. 5,1% estimado para 2023) apontaria para um múltiplo P/L justo 

de 9,0x, Ibovespa em 112 mil pontos e alta de 2,3% (cenário 3). 

Um cenário mais positivo, com taxas de longo prazo caindo para 4,5%, crescimento do PIB de 1,5% e inflação de 4,0%, 

apontaria para um múltiplo P/L justo de 10,6x, Ibovespa em 131 mil pontos e alta de 19% (cenário 4). 
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Tabela 2: Múltiplo P/L alvo do Ibovespa em diferentes cenários 

 
Fonte: estimativas BTG Pactual 

 

Estimativas de lucros de 2023E aumentaram 7,7% a/a (ex-Petrobras e Vale) 

Modelamos um lucro consolidado (ex-Petrobras e Vale) para crescer 7,7% a/a em 2023. Embora aparentemente em linha 

com um cenário de crescimento real do PIB de 1% e 5% de inflação, quando olhamos separadamente para exportadores 

de commodities e empresas que operam principalmente no mercado interno, a conclusão é diferente. 

Estimamos que os lucros das empresas domésticas cresçam 14% a/a, parcialmente compensados por uma queda de 27% 

a/a nos lucros dos exportadores de commodities. Embora o crescimento de 14% dos yields em termos nominais possa 

parecer um pouco agressivo em relação ao crescimento nominal do PIB de 6%, múltiplos de lucro em 2,3x é algo que já 

vimos antes. 

E em um cenário de taxas de juros mais altas por mais tempo, o PIB pode crescer ainda menos do que o esperado (ou 

talvez não crescer), o que, combinado com maiores despesas financeiras, pode prejudicar nossas estimativas de 

crescimento de lucros para 2023 das empresas nacionais (especialmente varejistas). 

 

Portfólio 2023: Muitos desafios, mas com valuation baratos 

Vemos um início difícil para 2023 para as ações brasileiras, já que o pacote de expansão fiscal de R$ 170 bilhões/ano 

aprovado pelo Congresso pressiona a inflação e, portanto, as taxas de juros, prejudicando o crescimento do Brasil, a 

menos que o novo governo encontre maneiras de financiar os gastos extras. 

Uma reforma tributária inteligente, que parece ser uma das principais prioridades do novo governo, poderia melhorar a 

eficiência e a arrecadação de impostos e ajudar a preencher o gap. Mas a falta de consenso sobre a reforma ideal significa 

que aprovar uma reforma ampla pode ser muito difícil. Se não for possível, algumas mudanças no sistema tributário 

(tributação de dividendos e fim do JCP) podem gerar receita extra às custas dos lucros consolidados das empresas, 

enquanto o retorno do imposto federal sobre combustíveis pode gerar algumas receitas fiscais adicionais extremamente 

necessárias. 

Projetamos alguns temas em 2023 e posicionamos nosso portfólio para ganhar exposição a eles: i) reabertura da economia 

chinesa; ii) preços globais do petróleo bem suportados; e iii) taxas de juros relativamente altas. 

Para explorar a esperada reabertura da China, após um longo período de medidas altamente restritivas para evitar a 

propagação do Covid, a gigante de minério de ferro Vale é o melhor veículo. Também esperamos que a reabertura da 

China forneça suporte aos preços do petróleo globalmente, o que pode ser ajudado pelas expectativas de que os EUA 

deixarão de vender reservas estratégicas de petróleo. 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6

ROE 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

Ke 15,0% 14,0% 12,5% 11,5% 10,5% 9,5%

    Inflação 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0%

    Taxa real 6,5% 6,0% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5%

Taxa de juros 12,0% 11,0% 9,5% 8,5% 7,5% 6,5%

Prêmio 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Crescimento 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

    Inflação 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0%

    Crescimento real 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%

P/L alvo 6,7x 7,5x 9,0x 10,6x 12,7x 15,8x

P/L 12m proj. atual 8,8x 8,8x 8,8x 8,8x 8,8x 8,8x

IBOV 109.735 109.735 109.735 109.735 109.735 109.735

IBOV alvo 82.840 92.586 112.232 130.937 157.125 196.406

   Potencial de valorização -24,5% -15,6% 2,3% 19,3% 43,2% 79,0%
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Para se posicionar neste cenário esperado de preços de petróleo bem suportados, selecionamos a empresa de Exploração 

& Produção, PetroRio. A opção natural para ganhar exposição em Petróleo & Gás no Brasil é a estatal Petrobras, mas a 

incerteza sobre como ela será administrada pelo novo governo nos leva a evitar o nome, por enquanto, apesar de negociar 

a um atraente múltiplo EV/EBITDA de 2x para 2023E. 

Apenas alguns setores se beneficiam de altas taxas de juros. As empresas de serviços financeiros, como bancos e 

seguradoras, estão entre as poucas que se saem relativamente bem em um cenário de taxas altas, pelo menos no curto 

prazo. Teríamos um grande banco de varejo (Itaú) e uma seguradora (BB Seguridade) na carteira para capturar essa 

oportunidade. 

Juros altos e economia desaquecida devem impactar o consumo no Brasil em 2023. Ainda gostamos de empresas 

expostas a grupos de alta renda, como a varejista de vestuário Arezzo, mas neste momento privilegiamos varejistas de 

alimentos (Assaí) e nomes mais resilientes como rede de drogarias Raia Drogasil. 

Também gostamos da exposição a construtoras de baixa renda. O atual governo ajustou o programa de habitação de baixa 

renda do Brasil (Casa Verde Amarela), enquanto o novo governo foca na habitação de baixa renda como uma de suas 

prioridades, o que poderia beneficiar ainda mais o programa (definido para retornar ao nome anterior de Minha Casa, Minha 

Vida). Nossa principal escolha no setor de construção residencial de baixa renda é a Cury. 

Mantemos parte de nosso portfólio exposto a Serviços Básicos, refletindo a previsibilidade e resiliência do setor, 

principalmente em momentos voláteis. A TIR real de algumas ações de concessionárias ainda apresenta um prêmio 

interessante em relação às taxas de longo prazo do Brasil, tornando-as atraentes mesmo em um cenário de altas taxas de 

longo prazo. No setor, nossas Top Picks são Eletrobras, Equatorial e Energisa. Também gostamos da Sabesp, depois 

que o novo governo do estado de São Paulo anunciou planos de privatizar a companhia estadual de saneamento. 

No universo industrial, nossa preferência é a WEG, que tem mais da metade de sua receita fora do Brasil e é beneficiária 

direta do fenômeno de nearshoring no México. O valuation não é barato, pois é negociada com um pequeno prêmio para 

os pares globais, mas está crescendo relativamente rápido (e mais rápido do que os pares globais). Também gostamos da 

locadora de veículos Localiza, que deve se beneficiar da fusão com a Unidas e melhores condições de renovação de frota. 

A operadora de terminais portuários Santos Brasil também é uma ação de infraestrutura interessante. 

Para diversificar nosso portfólio e embarcar em novos temas, a exposição à carne brasileira faz sentido. Gostamos do 

Minerva, pois o ciclo do gado no Brasil (seu principal mercado) está em plena recuperação, enquanto maior disponibilidade 

de gado costuma significar melhores margens para os frigoríficos. Também vemos uma demanda forte e crescente por 

carne bovina brasileira globalmente. 

Outra ação defensiva interessante é a desenvolvedora de software Totvs, cujas receitas são automaticamente ajustadas 

pela inflação passada. Ela também fornece aos clientes um serviço essencial e difícil de substituir, e o ticket médio é uma 

fração das receitas do cliente. 

As ações de açúcar e etanol podem ter um desempenho superior no início de 2023 se o novo governo não renovar a 

isenção de impostos federais sobre a venda de combustíveis. Ainda não temos certeza se restabelecerá o imposto federal 

sobre combustíveis, mas, dada a necessidade de mais receita tributária, as chances são altas. Se isso acontecer, o etanol 

voltará a ser competitivo em relação à gasolina, beneficiando os produtores de etanol. Para aproveitar esse movimento, 

gostamos da Raízen e da São Martinho. 

Nossas principais escolhas para 2023: Vale, Raízen, Itaú, BB Seguridade, Raia Drogasil, Assaí, Mercado Livre, Weg, 

Localiza, Vibra, PetroRio, Equatorial, Energisa, Sabesp, Eletrobras, Totvs. 

Universo Small Caps: 3tentos, SLC, Cielo, Minerva, Cruzeiro do Sul, Mater Dei, Santos Brasil, Desktop, VTEX, Intelbras, 

Cury, Iguatemi, BR Properties. 
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Carteira Recomendada de Ações – Small Caps: 

A Porto Seguro e a Sinqia são as novidades deste mês. Mills, 3R Petroleum, Santos Brasil, Desktop, Cury, Banco ABC, 

Embraer e Grupo Mateus mantêm suas posições, enquanto Locaweb e São Martinho saem. 

 

Carteira Recomendada de Ações – Small Caps: 

 

 
Banco ABC (ABCB4) 

Ultimamente o ABC tem trabalhado em outros projetos para aumentar a rentabilidade de longo prazo e torná-lo menos 

sensível às altas e baixas da taxa Selic. No geral, somos grandes fãs do time de gestão e vemos tendências positivas para 

os próximos trimestres e anos. O banco tem uma forte franquia e credibilidade, está desfrutando de excelentes lucros e 

qualidade de ativos, e possui sólidas vias de crescimento. Negociado a um atraente VP de 0,8x mais recente e 4,6x P/L 

2023, é uma das nossas principais escolhas no universo small/mid cap, e é por isso que reiteramos nossa recomendação 

de Compra. 

 

Mills (MILS3) 

Nossa visão construtiva sobre o nome reflete: (i) sólido momento de curto prazo, com melhoria de yields, maior taxa de 

utilização e expansão da frota; (ii) fraca concorrência no mercado de MEWP, com Mills sendo 5x maior que o segundo 

player; (iii) um balanço saudável, com a empresa apresentando dívida líquida/EBITDA de 0,1x no 3T; (iv) boas perspectivas 

de crescimento, especialmente após a entrada da empresa na indústria de linha amarela (CAGRs de EBITDA e LPA entre 

2022-2025 de 32% e 27%, respectivamente); e (v) sólidos retornos (ROIC estimado de 22% em 2022 e 20% em 2023). 

Além disso, também vemos a Mills negociando com um valuation atraente (5,2x EV/EBITDA para 2023 vs. média local de 

7,6x), oferecendo um bom veículo para exposição ao setor de aluguel de pesados por um valuation mais barato. 

 

Empresa Setor Ticker Peso (%) Empresa Setor Ticker Peso (%)

Mateus Varejo GMAT3 10% Mateus Varejo GMAT3 10%

Embraer Bens de Capital EMBR3 10% Embraer Bens de Capital EMBR3 10%

São Martinho Agronegócio SMTO3 10% Porto Seguro Financeiro ex-Bancos PSSA3 10%

3R Petroleum Petróleo & Gás RRRP3 10% 3R Petroleum Petróleo & Gás RRRP3 10%

Santos Brasil Infraestrutura STBP3 10% Santos Brasil Infraestrutura STBP3 10%

Locaweb Tecnologia LWSA3 10% Sinqia Tecnologia SQIA3 10%

Banco ABC Bancos ABCB4 10% Banco ABC Bancos ABCB4 10%

Cury Construção Civil CURY3 10% Cury Construção Civil CURY3 10%

Mills Bens de Capital MILS3 10% Mills Bens de Capital MILS3 10%

Desktop Telecom DESK3 10% Desktop Telecom DESK3 10%

Dezembro Janeiro

Fonte: BTG Pactual

2022E 2023E 2022E 2023E 2022E 2023E

Porto Seguro PSSA3 10% 49 14.770 n.a. n.a. 14,9x 9,8x 1,5x 1,5x

Grupo Mateus GMAT3 10% 34 13.963 8,4x 6,1x 13,7x 9,0x 1,9x 1,5x

Embraer EMBR3 10% 94 10.513 8,3x 7,0x 29,0x 12,8x 0,7x 0,7x

3R Petroleum RRRP3 10% 151 7.667 7,4x 3,1x n.a. 3,1x 1,9x 1,0x

Santos Brasil STBP3 10% 38 6.745 7,5x 6,3x 19,5x 11,7x 2,8x 2,7x

Banco ABC ABCB4 10% 13 4.337 n.a. n.a. 5,1x 4,6x 0,8x 0,7x

Cury CURY3 10% 22 3.670 7,4x 6,3x 9,9x 7,4x 5,1x 4,1x

Mills MILS3 10% 13 2.752 6,7x 5,2x 13,6x 11,6x 2,3x 2,0x

Sinqia SQIA3 10% 10 1.276 9,0x 8,5x 33,4x 22,2x 2,3x 2,2x

Desktop DESK3 10% 2 698 5,8x 4,2x 11,0x 4,2x 0,7x 0,6x

P/VP

Fonte: BTG Pactual e Economática

P/LEV/EBITDA
Empresa Ticker Peso

Volume Médio 

Diário (R$ mi)

Market Cap. 

(R$ mi)

Fonte: BTG Pactual  

Fonte: BTG Pactual e Economática 
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3R Petroleum (RRRP3) 

Mantemos em nosso portfólio. Nos últimos meses, ouvimos muitas críticas dos investidores relacionadas ao fato de que a 

RRRP ainda precisava concluir várias de suas aquisições, juntamente com o ceticismo em relação ao financiamento do 

Potiguar. Potiguar agora está totalmente financiado e achamos que as críticas sobre a capacidade de execução são 

exageradas. E a empresa anunciou recentemente a conclusão da aquisição do campo Papa-Terra, o que pode ser um 

grande evento de diminuição do risco da tese de investimento. Por fim, reforçamos nossa visão de que os fundamentos 

são muito favoráveis: (i) o valuation é pouco exigente (3,1x e 1,4x EBITDA para 2023 e 2024, respectivamente), (ii) os 

riscos de execução parecem bem equilibrados e (iii) vemos o preço das ações nos preços do Brent abaixo de US$ 65/bbl 

a partir do próximo ano, o que parece improvável neste momento. A ação subiu 12% no acumulado do ano, mas teve um 

desempenho muito inferior aos pares (~60p.p.). Projetamos uma reavaliação positiva gradual. 

 

Mateus (GMAT3) 

Os resultados recentes do GMAT mostraram a resiliência de suas operações mesmo em um cenário mais desafiador. 

Ainda vemos uma perspectiva de alta inflação corroendo o poder de compra (apesar do potencial impacto positivo do 

aumento do Auxílio Brasil), mas com um cenário resiliente para o varejo alimentar, enquanto o Grupo Mateus negocia com 

um valuation atrativo (9x P/L 2023). Na frente estrutural, acreditam que o conhecimento local e a escala da empresa são 

importantes barreiras de entrada em alguns dos mercados em que opera, enquanto suas perspectivas de crescimento de 

longo prazo parecem sólidas (32% de CAGR de lucro líquido 2026) graças ao seu plano de expansão agressivo. 

 

Desktop (DESK3) 

Provedor de serviços de internet (ISP) líder em São Paulo, o estado mais rico do Brasil. A Desktop está se movendo 

rapidamente. De fato, desde que o fundo de private equity H.I.G se tornou acionista controlador em fev/20, ele tem feito 

movimentos relevantes e ousados ao comprar grandes operações e de alta qualidade que combinam perfeitamente com 

suas próprias operações. A 4,2x EV/EBITDA 2023E, é negociado com um grande desconto para ISPs globais com 

crescimento estagnado (10,3x) e empresas de telecomunicações globais integradas (6,1x). Em comparação com os outros 

dois ISPs listados, ele negocia com desconto para a Brisanet (5,0x) e com prêmio para a Unifique (3,7x). 

 
Cury (CURY3) 

Cury está muito bem-posicionada para se beneficiar das recentes mudanças no programa CVA (o governo anunciou alguns 

aumentos nos subsídios que devem impulsionar um aumento nos preços de venda de novas residências e aumentar a 

velocidade de vendas). Enquanto isso, a empresa está entregando margens altas e tem um forte pipeline de lançamentos. 

A ação também é a nossa escolha preferencial no segmento imobiliário devido: (i) a sua execução impecável; (ii) ventos 

favoráveis das recentes revisões positivas do programa CVA; (iii) forte crescimento operacional, com o melhor ROE da 

categoria; e (iv) valuation atrativo (7,0x P/L 2023E). Dessa forma, estamos mantendo Cury em nosso portfólio de Small 

caps. 

 
Embraer (EMBR3) 

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

implicando em fortes entregas no quarto trimestre, refletindo a recuperação do segmento de aviação comercial e o forte 

momento do segmento executivo. A maior parte dessa perspectiva de entregas melhorada é impulsionada pela diminuição 

da escassez de componentes das aeronaves, o principal motivo responsável pelo fraco desempenho no terceiro trimestre. 

Além do melhor momento de resultados, a Embraer fornece exposição ao setor de aviação em recuperação e continua 

sendo uma tese de valor interessante (por exemplo, exposição ao mercado de eVTOL, segurança cibernética e outras 

parcerias). Além disso, vemos as ações da Embraer negociando com um valuation atraente de 7x EV/EBITDA23 (vs. média 

internacional de pares de 12x), oferecendo um bom ponto de entrada. 
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Santos Brasil (STBP3) 

Continuamos otimistas com base em um forte momento operacional, favorecido por um ambiente favorável de preços. 

Nossa visão de longo prazo reflete: (i) um melhor ambiente regulatório na indústria portuária; (ii) melhor dinâmica 

competitiva em Santos, criando condições de preços favoráveis para STBP; (iii) perspectivas positivas para o setor 

portuário/infraestrutura; e (iv) um balanço sólido, sustentado por sua posição de caixa líquido. No curto prazo, também 

vemos STBP sustentando margens saudáveis no negócio de terminais de contêineres, auxiliado por volumes resilientes 

em Santos. Acreditamos que 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 a ação. Negociando a uma TIR real de 12,4%, 

vemos a tese de investimento se tornar ainda mais atraente. 

 

Sinqia (SQIA3) 

Vemos o preço das ações com descontos excessivos. Se anualizarmos seu EBITDA do 3T22 (R$ 40,8 milhões), 

atingiremos um EBITDA anualizado de R$ 163 milhões, o que significa que a Sinqia está sendo negociada a um atrativo 

EV/EBITDA de 9x. Como as novas fusões e aquisições estão crescendo mais rapidamente do que a Sinqia e apresentam 

maior lucratividade, esperamos que a empresa mantenha um nível decente de crescimento orgânico e margens à medida 

que as empresas adquiridas recentemente aumentem sua participação nas receitas gerais nos próximos anos. 

 

Porto Seguro (PSSA3) 

Estamos adicionando a Porto ao portfólio. Conforme visto nos últimos trimestres, a sinistralidade do seguro de automóveis 

está pressionada, pois a menor oferta de veículos elevou os preços dos carros, o que continuou impactando os resultados 

de 2022. No entanto, agora esperamos que seus resultados melhorem significativamente nos próximos trimestres (e 

especialmente em 2023), uma vez que a repactuação de suas apólices de seguro de automóveis começa a impactar os 

resultados e melhorar a sinistralidade de forma mais significativa. A empresa também tem baixa exposição a riscos políticos 

e mudanças regulatórias. Assim, um valuation atraente (abaixo de 10x P/L 23) e um forte momentum esperado de lucros 

devem ser uma boa combinação para que a ação tenha um bom desempenho nos próximos meses. 
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Rentabilidade Histórica: 

Gráfico 4: Performance por ação em Dezembro de 2022 

  

 

Performance Histórica: 

No mês de Dezembro, a carteira BTG SMLL apresentou uma performance de +0,9%, contra uma performance de -3,0% 

do índice SMLL e de -2,5% do IBOV. Desde julho de 2010, a carteira acumula uma rentabilidade de 2.600,3%, contra 

76,7% do SMLL e 80,1% do IBOV. 
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Gráfico 5: Performance Histórica (desde outubro de 2009) 

 

Fonte: BTG Pactual e Economática 

Fonte: BTG Pactual e Economática 
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Tabela de Performance Histórica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTG SMALL Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
BTG SMLL          

no ano
SMLL no ano

BTG SMLL 

Acum.
SMLL Acum. Ibov Acum.

2010 0,0% 14,7% 9,0% 8,6% 18,6% 6,8% 1,3% 74,3% 26,7% 74,3% 26,7% 13,7%

2011 -3,3% 0,5% 7,3% 11,5% 2,9% -1,8% -3,1% 1,2% -4,1% 8,6% 12,2% 0,0% 34,7% -16,6% 134,8% 5,6% -6,9%

2012 4,2% 11,9% -1,8% 3,0% -4,1% 5,4% 10,0% 12,8% 2,0% 4,7% 2,3% 10,7% 79,0% 28,7% 320,2% 35,9% 0,0%

2013 4,2% -3,0% 3,3% -5,0% -1,7% -10,6% 1,0% -3,5% 4,8% 2,0% 4,7% -2,6% -7,4% -15,2% 289,0% 15,2% -15,5%

2014 -10,2% 5,2% 5,9% 2,8% 5,3% 9,0% -1,5% 9,0% -8,1% 0,2% 6,1% 0,7% 24,9% -17,0% 385,9% -4,3% -17,9%

2015 -22,5% 0,0% 1,5% 6,4% -2,4% 0,2% 0,5% -5,5% 9,5% 4,1% -3,0% -2,2% -15,9% -22,4% 308,7% -25,7% -28,9%

2016 -2,1% -1,4% 0,5% 6,3% -2,3% 2,6% 12,9% -1,6% 3,0% 2,8% -8,2% -1,6% 9,8% 31,8% 348,6% -2,1% -1,2%

2017 7,7% 4,1% -5,6% 9,0% 1,2% 6,4% 11,9% 2,8% 4,6% 1,2% -3,8% 14,8% 67,1% 49,4% 649,4% 46,2% 25,4%

2018 5,9% 4,8% -0,5% 1,0% -10,6% -8,2% 9,0% -7,7% -6,9% 20,9% 6,8% 4,4% 15,5% 8,1% 765,4% 58,1% 44,2%

2019 5,6% -5,3% 1,4% 1,5% 5,9% 8,2% 12,5% 3,1% 2,4% 3,0% 2,3% 15,6% 70,5% 57,8% 1375,1% 149,4% 89,7%

2020 4,0% -14,0% -33,9% 20,3% 2,1% 27,4% 18,1% -0,3% 0,2% 3,6% 14,8% 11,2% 44,5% -0,6% 2032,2% 147,8% 95,2%

2021 20,8% -9,7% 3,5% 8,7% 8,4% 7,5% -1,4% -9,9% 3,2% -17,8% -9,6% 12,9% 9,9% -16,2% 2239,5% 107,7% 72,0%

2022 6,7% 0,4% 1,6% -2,8% -1,4% -12,4% 9,0% 16,1% 1,2% 14,6% -14,7% 0,9% 15,4% -15,1% 2600,3% 76,7% 80,1%

Fonte: BTG Pactual e Economática 
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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. 

▪ 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 

Este relatório foi preparado pelo Banco BTG Pactual S.A (“BTG Pactual S.A.”) para distribuição somente no Brasil, sob circunstâncias permitidas pela 
regulamentação vigente. BTG Pactual S.A. é o responsável pela distribuição desse relatório no Brasil. Nada nesse relatório constitui indicação de que a 
estratégia de investimento ou recomendações aqui citadas são adequadas ao perfil do destinatário ou apropriadas às circunstâncias individuais do 
destinatário e tampouco constituem uma recomendação pessoal. 
Este relatório possui caráter informativo, não constitui material promocional e não foi produzido como uma solicitação de compra ou venda de qualquer 
ativo ou instrumentos financeiros relacionados em qualquer jurisdição. Os dados que aparecem nos gráficos referem-se ao passado, a rentabilidade 
obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os preços e demais informações contidas neste relatório são críveis e dignas de 
confiança na data de publicação do mesmo e foram obtidas de uma ou mais das fontes que seguem: (i) fontes expressas ao lado da informação; (ii) preço 
de cotação no principal mercado regulado do valor mobiliário em questão; (iii) fontes públicas confiáveis; ou (iv) base de dados do BTG Pactual S.A. 
Nenhuma garantia ou declaração, tanto expressa quanto implícita, é provida em relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações aqui 
contidas, com exceção das informações referentes ao BTG Pactual S.A., suas subsidiárias e afiliadas. Também não tem o intuito de ser uma declaração 
completa ou um resumo sobre os ativos, mercados ou estratégias abordados no documento.  Em todos os casos, investidores devem conduzir suas 
próprias investigações e análises antes de proceder ou deixar de proceder qualquer ação relacionada aos valores mobiliários analisados neste relatório.  
BTG Pactual S.A. não se responsabiliza assim como não garante que os investidores irão obter lucros. BTG Pactual S.A. 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. BTG Pactual S.A. não tem obrigações fiduciárias com os destinatários deste 
relatório e, ao divulgá-lo, não apresenta capacidade fiduciária. 
O presente relatório não deve ser considerado pelos destinatários como um substituto para o exercício do seu próprio julgamento.  Opiniões, estimativas 
e projeções expressas aqui constituem o julgamento atual do analista responsável pelo conteúdo deste relatório na data na qual foi preparada e por isso, 
está sujeito a mudanças sem aviso e pode diferir ou ser contrário a opiniões expressas por outras áreas de negócios ou grupos do BTG Pactual, BTG 
Pactual S.A. e suas afiliadas ou subsidiárias como resultado do uso de diferentes hipóteses e critérios. 
Preços e disponibilidade de instrumentos financeiros são apenas indicativos e estão sujeitos a mudanças sem aviso. 
A análise contida aqui é baseada em diversas hipóteses. Diferentes hipóteses podem ter resultados substancialmente diferentes. 
Os analistas responsáveis pela preparação deste relatório podem interagir com a mesa de operações, mesa de vendas e outros departamentos, com o 
intuito de reunir, sintetizar e interpretar informações de mercado. BTG Pactual S.A. não está sob a obrigação de atualizar ou manter atualizada a 
informação contida neste relatório. 
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 BTG Pactual 
S.A., em outras áreas, unidades, grupos e filiadas do 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 BTG Pactual S.A. como 
um todo, no qual o banco de investimento, vendas e trading (operações) fazem parte. 
Os ativos mencionados neste relatório podem não estar disponíveis para venda em todas as jurisdições ou para certas categorias de investidores. 
Opções, derivativos e futuros não são adequados a todos os investidores e a negociação desses tipos de instrumentos é considerada arriscada. Hipotecas 
e ativos lastreados em títulos de crédito podem envolver alto grau de risco e podem ser altamente voláteis em resposta às taxas de juros ou outras 
variáveis de mercado. Performance passada não é indicação de resultado futuro. Se um instrumento financeiro é cotado em uma moeda que não a do 
investidor, mudanças nas taxas de câmbio podem afetar de forma adversa o valor, o preço ou o retorno proveniente de qualquer ativo mencionado nesse 
documento e o leitor deve considerar o risco relacionado ao descasamento de moedas. 
Este relatório não leva em consideração objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades especiais de nenhum investidor em particular. 
Investidores devem buscar orientação financeira baseada em suas particularidades antes de tomar qualquer decisão de investimento baseadas nas 
informações aqui contidas. Para recomendações de investimento, execução de ordens de negociação ou outras funções correlacionadas, os clientes 
devem contatar seus representantes de vendas locais. O BTG Pactual S.A., 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 
presente relatório. 
Qualquer preço apresentado neste relatório possui caráter informativo e não representa avaliação individual do valor de mercado do ativo ou outro 
instrumento. Não há garantias de que qualquer transação pode ou pôde ter sido efetuada nos preços apresentados neste relatório. Os preços 
eventualmente apresentados não necessariamente representam os preços contábeis internos ou os preços teóricos provenientes de avaliação por 
modelos do BTG Pactual S.A. e podem estar baseados em premissas específicas. Premissas específicas assumidas pelo BTG Pactual S.A. ou por 
terceiros podem ter resultados substancialmente diferentes. 
Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído por qualquer outra pessoa, parcialmente ou em sua totalidade, sem o prévio consentimento por 
escrito do BTG Pactual S.A. 
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 

 


