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Exposição a empresas de qualidade é a nossa 

principal tese de investimento para o mês  
 

Cenário macroeconômico atual deve favorecer as empresas de qualidade 

O mercado incorporou um cenário de crescimento mais forte em 2023 nos principais 

mercados (EUA, China e Europa), acompanhado de uma pressão inflacionária mais 

resistente que, por consequência, demandará maior reatividade da política 

monetária dos países desenvolvidos. O mercado promoveu uma forte reprecificação 

de juros ao longo de fevereiro, mas que ainda pode voltar a acontecer em março 

dado a proximidade das reuniões dos principais bancos centrais. Nesse cenário, há 

menos inclinação para apetite ao risco como ocorreu entre dezembro e janeiro, 

demandando uma maior busca por qualidade em um ambiente de juros mais altos 

por mais tempo. 

 

Incerteza deve seguir elevada: China e mercados desenvolvidos devem seguir 

voláteis em março 

O processo de reabertura chinês segue em vigor, mas ainda não têm números para 

convencer da sua força, algo que será testado (e divulgado) ao longo de março. 

Dessa forma, há ainda possibilidade de surpresas positivas nos mercados 

emergentes, o que será fator fundamental para fluxos e alterações de teses de 

investimento dado o nível de volatilidade elevada nos mercados desenvolvidos no 

curtíssimo prazo.  

 

   Resultados do S&P 500 no 4T22 | 0,6% de surpresa no LPA  

481 empresas do S&P 500 reportaram os resultados (96% do índice) no quarto 

trimestre. Os resultados consolidados do S&P 500 apresentaram uma baixa 

surpresa do lucro líquido (+0,6%, em comparação a uma média histórica de 5%), 

com resultados praticamente em linha com as expectativas do mercado, justificando 

a fraca performance do S&P em fevereiro (-2,6%). 

 

Apenas uma alteração na carteira: Entra Mastercard (MSDC34) e sai a Nike 

(NIKE34) 

Nesse mês de março estamos realizando apenas uma modificação na nossa 

carteira recomenda, retirando o BDR da Nike (NIKE34) e colocando o BDR da 

Mastercard (MSCD34). A Nike enfrenta grandes desafios com o fenômeno da 

reestruturação das cadeias produtivas globais afetando as suas operações. A 

Mastercard oferece maior proteção contra a inflação devido ao seu modelo de 

negócios, e entregou um forte crescimento internacional do volume transacionado 

(59% a/a no 4T22), justificando a nossa preferência.  

 

Exposição ao fator de qualidade é a nossa principal tese de investimento 

Devido a grande incerteza do mercado, optamos por uma carteira setorialmente 

próxima ao nosso benchmark, com foco em empresas de alta qualidade, ou seja, 

que são líderes em seus mercados, com resiliência operacional e forte poder de 

precificação.  
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Tabela 1: Carteira Recomendada de BDRs | Março/23 

Empresa Ticker (BDR) Setor de atuação
Peso 

(%)

Apple AAPL34 Tecnologia 10%

Visa VISA34 Tecnologia 10%

Mastercard MSCD34 Tecnologia 10%

Ulta Beauty U1LT34 Consumo Discricionário 10%

Alphabet GOGL34 Comunicação 10%

J.P Morgan JPMC34 Financeiro 10%

Freeport Mcmoran FCXO34 Materiais Básicos 10%

Coca-Cola COCA34 Consumo Não Discricionário 10%

Occidental Petroleum OXYP34 Energia 10%

Johnson & Johnson JNJB34 Saúde 10%  
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg. 

Cenário Macroeconômico 

 

EUA: alongando o ciclo de juros 

Os novos dados divulgados ao longo do mês de fevereiro reverteram praticamente 

toda a narrativa de mercado de que o pior da inflação e do ciclo de juros teria ficado 

para trás construída entre dezembro e janeiro. Uma sequência expressiva de 

surpresas começou com o ISM de serviços, mas foi reforçada pelo Payroll histórico 

de janeiro (de 517 mil vagas vs 189 mil vagas esperado) e pelas vendas varejo (+3,0% 

m/m vs 2% esperado), apontando para uma aceleração da atividade econômica no 

mês de janeiro.  

Ainda na esfera de consumo, o consumo real (PCE) registrou alta de 1,1% m/m em 

janeiro, apontando uma demanda mais resiliente no início do ano. A despesa real com 

serviços avançou 0,6% m/m, após registrar estabilidade no mês anterior. De certa 

forma, mesmo ante um forte aperto das condições financeiras, o nível saudável do 

balanço das famílias – com poupança, baixo endividamento e inadimplência – permitiu 

o fortalecimento da demanda no curto prazo, algo que seguirá sendo testado. 

Com os novos números, o carrego estatístico do 1T23 apontaria para uma aceleração 

de 3,3% t/t anualizado para o consumo real (PCE), ante 1,4% registrado no 4T22. Há 

ainda a possibilidade de reversão parcial desses fortes resultados na próxima 

divulgação, dado que parcela da surpresa reflete fatores sazonais, mudanças 

metodológicas e um clima mais favorável ao consumo, mas não deve mudar a 

percepção de um crescimento acima do esperado. Dessa forma, caso não tenhamos 

reversão expressiva dos números, o crescimento do PIB americano seria de 2,6% t/t 

no 1T23 e pode impulsionar o resultado do ano dos atuais 0,9% que projetamos para 

algo mais próximo de 1,6% - ou seja, temos um balanço de risco altista. 

Mais do que os dados de atividade, a inflação segue pressionada. O deflator do PCE, 

inflação ao consumidor perseguida pelo Fed, apresentou alta de 0,6% m/m em janeiro, 

levemente acima do esperado pelo consenso de mercado (0,5% m/m), mas em linha 

com a nossa estimativa (0,6% m/m). O núcleo também registrou surpresa altista, 

avançando 0,6% m/m vs 0,4% m/m esperado pelo consenso e por nós. Setorialmente, 

observamos aceleração disseminada em bens, serviços e energia.  

Estimamos uma taxa de 3,65% para o CPI e o deflator do PCE de 2023, com 3,75% 

para o caso do núcleo de inflação, mas reforçamos que o balanço de risco atual está 

mais inclinado para uma taxa de 4% do que 3,5%. A força do núcleo não deve ser 
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revertida no curto prazo, em especial pela continuidade de uma inflação de serviços, 

intimamente ligada ao mercado de trabalho apertado – algo que tem sido motivo de 

reatividade pelo Fed. 

Dado as novas informações e conforme o posicionamento dos membros do Fed, 

alteramos nosso call para Fed Funds Rate: +25 bps em março/maio/junho/julho. Com 

isso, a taxa faz seu pico entre 5,50%-5,75% (5,625% mid-point) e permanece nesse 

nível durante todo 2023. Ressaltamos que no próximo encontro o SEP será revisado 

e esperamos alteração altista na expectativa de taxa de 2023 e 2024 – o que poderia 

ser catalisador negativo para ativos de risco - além dos números de inflação e 

crescimento do PIB também revisados para cima no período. O maior risco para a 

nossa tese de ciclo de juros está na discussão do limite da dívida americana, que pode 

gerar instabilidade financeira na proximidade do fim do período em que é estimado 

para o Tesouro ter liquidez (na virada do segundo para o terceiro trimestre). 

O FOMC sinalizará a estratégia de permanecer com os juros ainda mais altos por 

ainda mais tempo ("more higher for more longer"), voltando a dar um suporte para o 

dólar global (DXY) nesse final de trimestre. Ainda enxergamos espaço para o 

posicionamento em ativos defensivos e que performam mais – no relativo ao 

benchmark – em ambientes de reprecificação altista de juros. 

Gráfico 1: EUA- Curva Futura de Fed Funds Rate 

 
Fonte: Bloomberg e BTG Pactual 

Europa: consolidando o cenário de juros altos 

Assim como reforçamos em fevereiro, a Zona do Euro também segue mostrando 

resiliência em sua economia e, em conjunto com os EUA, mostra que o 1T23 será 

mais forte para o crescimento ocidental do que estimado anteriormente – o que segue 

sendo um vetor inflacionário. Os PMIs apontam nova aceleração do setor de serviços 

em fevereiro, ao passo que os indicadores de sentimento mostraram uma melhora 

das expectativas dos empresários e consumidores nos últimos meses – muito puxado 

pela normalização dos preços de energia – reduzindo a probabilidade de uma 

recessão no curto prazo. 

No lado do CPI, ainda vemos um núcleo de inflação (5,3%) pressionado, assim como 

demais métricas subjacentes (mediana, médias paradas e setor de serviços), 

sugerindo que o ECB mudará o diagnóstico de uma preocupação com a inflação que 

era carregada pelos preços mais elevados de energia e que agora tem mais relação 

com a resiliência do mercado de trabalho (6,6% de taxa de desemprego), 

demandando um ajuste mais tempestivo da política monetária. 
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Os membros do ECB suportam outro ajuste de 50 bps em março e pontuam maior 

dependência dos dados para as elevações subsequentes, lembrando que a maior 

parte da sazonalidade de inflação está concentrada entre fevereiro e abril, período de 

repasse de preços no varejo e que o Governing Council irá monitorar com cuidado. 

Esperamos um CPI de 3,8% no final de 2023, mas que não converge para 2% antes 

de 2025 – sugerindo a necessidade de um ajuste mais duro da política monetária da 

Zona do Euro e por mais tempo. À luz dos novos números de atividade econômica, 

inflação e principalmente posicionamento dos membros do Banco Central Europeu 

(BCE), temos a expectativa do seguinte ciclo de juros: +50bps (mar)/+50bps 

(mai)/+25bps (jun)/ +25bps (jul), encerrando a taxa em 4,00%. Reconhecemos que há 

um risco importante do ajuste de 50 bps em maio não se materializar, mas que não 

mudaria nossa expectativa de taxa terminal, apenas alongaria o ciclo para mais um 

ajuste de 25 bps em setembro. 

China: na espera dos novos dados de crescimento 

Enquanto não estão disponíveis os dados da economia real, como varejo e produção 

industrial, que mostrarão mais detalhes do processo de reabertura (hard data), 

seguimos monitorando as informações de alta frequência que apontam para a 

retomada da mobilidade urbana, além de dados antecedentes, como os PMIs (soft 

data), que já sugerem uma recuperação em curso.  

O mês de março será especialmente importante por conta da reunião das “Duas 

Sessões”, que envolvem reuniões de grupos importantes do governo e do partido 

comunista, preenchendo cargos, remodelando poderes e principalmente definindo os 

próximos passos das políticas econômicas. Naturalmente, a meta de crescimento 

nacional é a mais aguardada, sendo que a maior parte das províncias definiram 

números entre 5% e 6%. Seguimos estimando um crescimento de 5,5% para 2023, o 

que acreditamos também ser a meta suportada pelo governo. Não vemos apetite para 

fortes estímulos econômicos, mas há naturalmente uma inclinação maior para garantir 

a meta esse ano, um risco altista que não existia no ano passado. 

S&P 500 tem queda de 2,6% em fevereiro| Equity Risk Premium do S&P 500 

teve queda m/m (-0,3%) 

 

Apesar da queda do S&P 500 de 2,6% em fevereiro, o equity risk premium (ERP) do 

índice está em 5,1% (queda de 0,3% m/m) e segue abaixo da média histórica (desde 

janeiro/2000) de 6,1%. Para fins do cálculo do ERP estamos utilizando uma taxa de 

juros de 10 anos de 3,9% e uma inflação média de 3,8% (média do período entre 

1960 e 2021 nos EUA). 

 

No mês de janeiro, os juros do título de 10 anos aumentaram 40 pontos base (de 

3,5% para 3,9%). Os membros do Federal Reserve (Fed) apresentaram uma 

postura mais firme em sua última reunião, expressando um balanço de risco mais 

negativo para o crescimento econômico dos EUA em 2023. 

 

Esses fatores provocaram uma queda no S&P 500 em fevereiro, justificado pela 

redução esperada no crescimento do lucro líquido das companhias do índice 

(estimativa do consenso de -0,8% para 2023E, chegando a USD 220/ação), com 

um ROE consolidado estimado pelo consenso de 18,2% em 2023E, em 

comparação a 19,3% em 2022 (queda 1,1% na comparação anual) 
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Gráfico 2: S&P 500 – Equity Risk Premium* | (%) 

 
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg * Desde janeiro/2000. 

 

S&P 500 está negociando a 18,1x P/L 2023E  

 

O S&P 500 está negociando a 18,1x P/L 2023E, uma queda de 6,5% em relação ao 

múltiplo do mês passado (19,3x). Destacamos que apesar da queda na comparação 

mensal, o S&P 500 segue negociando com um prêmio para a média histórica de 17,5x 

(de +3,3%, uma redução em comparação a +10,5% em janeiro).  

 

Conforme o posicionamento do Fed em sua última reunião e considerando o cenário 

macroeconômico de juros maior por mais tempo, nossa equipe macroeconômica 

revisou suas premissas e tem uma estimativa de Fed Funds Rate para 2023 entre 

5,50% - 5,75%. 

 

Dessa forma, estamos com um maior peso em nossa carteira no setor financeiro com 

10% de alocação direta (J.P Morgan) e 20% de alocação indireta (Visa e Mastercard).  

 

Os principais fatores que justificam a nossa tese de investimento é a capacidade de 

repasse de inflação das companhias de meios de pagamento (Visa e Mastercard) e 

da maior margem financeira das empresas do setor bancário no atual contexto 

econômico (J.P Morgan). 

 

Gráfico 3:Múltiplo histórico** P/L estimado do S&P 500 em 2023* 

 
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg *Estimativas do Consenso de mercado da Bloomberg.**Média histórica desde 31/01/2000. 

 

 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Valor Atual Média

7,0

12,0

17,0

22,0

27,0

32,0

37,0

Valor Atual Média (-1) Desvio Padrão (+1) Desvio Padrão

https://content.btgpactual.com/research/home


 

         6 
 

BTG Pactual Equity Research 

01/03/2023 

content.btgpactual.com.br 

Earnings Yield real dos setores do S&P 500 | Setores Financeiro e de Energia 

oferecem os maiores retornos 

 

Analisando o earnings yield (o inverso do múltiplo Preço/Lucro e excluindo os juros 

do treasuries de 10 anos) dos 11 setores do S&P 500, o setor de energia apresenta 

o maior prêmio, que estimamos em +5,9%, seguido pelo setor financeiro (+3,7%).  

 

Estamos sem exposição ao setor imobiliário, indústria e serviços básicos por conta 

do menor prêmio setorial dado que são setores que não costumam apresentar boa 

performance em ambientes de taxas de juras mais altas por mais tempo, e também 

pela baixa participação no BDRx (4,4% somado). 

 

Gráfico 4: Classificação dos setores do S&P 500 com base no Earnings yield real* 

 
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg.* Earnings yiel nominal – juros do título de 10 anos 

 

Resultados do S&P 500 no 4T22 | 0,6% de surpresa no LPA  

 

481 empresas do S&P 500 reportaram os resultados (96% do índice) no quarto 

trimestre. Os resultados consolidados do S&P 500 apresentaram uma baixa surpresa 

do lucro líquido (+0,6%, em comparação a uma média histórica de 5%), com 

resultados praticamente em linha com as expectativas do mercado.  

 

Dentre os setores do S&P 500, destacamos a surpresa do lucro líquido reportado 

pelo setor de Consumo Discricionário (+5,2%), mas destacamos que os números 

estão praticamente em linha com a média do S&P 500 e apresentaram uma redução 

em relação aos dados de fevereiro de 2022 (+9,8% de surpresa do lucro líquido), 

refletindo uma temporada de resultados sem grandes surpresas positivas no S&P 

500, o que provocou a queda do índice em fevereiro, além das questões 

macroecônomicas 

 

Diante da desaceleração nos resultados do setor de Consumo discricionário e os 

desafios da remodelação das cadeias de suprimento globais, decidimos retirar a 

Nike (NIKE34) de nossa carteira recomendada e incluir a Mastercard (MSCD34). 
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Gráfico 5: Análise qualitativa do Lucro Líquido das empresas do S&P 500 | 4T22 

 

 
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg. 

Gráfico 6: Surpresa do Lucro Líquido dos setores do S&P 500 no 4T22 

 
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg. 

 

Modificação na carteira recomendada de março 

 

Nesse mês de março estamos realizando apenas uma modificação na nossa carteira 

recomenda, retirando o BDR da Nike (NIKE34) e colocando o BDR da Mastercard 

(MSCD34). 

 

Em nossa visão, a Nike enfrenta desafios maiores do que o esperado, com a 

reestruturação das cadeias produtivas globais (fenômeno de reshoring/nearshoring) 

e um maior custo dos insumos em um ambiente de pressões inflacionárias, o que 

provoca pressão nas margens da companhia e maior prazo de entrega dos seus 

principais produtos (menor giro dos estoques). Dessa forma, acreditamos que as 

vantagens competitivas da Nike estão menos claras nesse cenário, e o valuation 

segue alto (38x P/L, em comparação a uma média histórica de 5 anos de 33,6x), com 

um maior risco de execução da companhia. 

 

Estamos colocando o BDR da Mastercard (MSCD34) no lugar da Nike, pelo 

crescimento e resiliência das operações internacionais da companhia, com os 

volumes internacionais transacionados da empresa permanecendo em patamares 

elevados, com crescimento de 59% a/a, com riscos altistas para os próximos 

trimestres. 

 

Destacamos também o sólido momento de resultados no 4T22 da Mastercard, com 

um LPA de US$ 2,65 no 4T22 (US$ 0,07 acima do consenso, ou +2,7%) e fortes 

indicadores financeiros, com o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 158% 
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projetado pelo consenso de mercado para 2023, sendo uma tese de qualidade em 

nossa carteira recomendada (16º maior ROE do S&P 500). 

 

Figura 1: Alteração na carteira recomendada de BDRs (Março x Fevereiro) 

  
Fonte: Bloomberg. 

 

Tabela 2: Carteiras recomendadas de fevereiro e março 

Empresa Ticker Setor Peso Empresa Ticker Setor Peso

Apple AAPL34 Tecnologia 10% Apple AAPL34 Tecnologia 10%

Visa VISA34 Tecnologia 10% Visa VISA34 Tecnologia 10%

Nike NIKE34 Consumo Discricionário 10% Mastercard MSCD34 Tecnologia 10%

Ulta Beauty U1LT34 Consumo Discricionário 10% Ulta Beauty U1LT34 Consumo Discricionário 10%

Alphabet GOGL34 Comunicação 10% Alphabet GOGL34 Comunicação 10%

J.P Morgan JPMC34 Financeiro 10% J.P Morgan JPMC34 Financeiro 10%

Freeport Mcmoran FCXO34 Materiais Básicos 10% Freeport Mcmoran FCXO34 Materiais Básicos 10%

Coca-Cola COCA34 Consumo Não Discricionário 10% Coca-Cola COCA34 Consumo Não Discricionário 10%

Occidental Petroleum OXYP34 Energia 10% Occidental Petroleum OXYP34 Energia 10%

Johnson & Johnson JNJB34 Saúde 10% Johnson & Johnson JNJB34 Saúde 10%

fev/23 mar/23

 
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg. 

Gráfico 7: Composição setorial da carteira recomendada de BDRs - Março/23 

 

 
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg. 

 

Neste mês estamos mais próximos do BDRx em relação ao setor de tecnologia (-6,0 

p.p), com a alocação em Apple, Mastercard e Visa (30% no total da carteira).  

 

Destacamos que estamos com maior exposição indireta ao setor financeiro (Visa, 

Mastercard e J.P Morgan com 30% do consolidado), pelo cenário de juros maiores 
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por mais tempo ("more higher for more longer") e pressões inflacionárias, 

beneficiando as operações da Mastercard e da Visa pela capacidade de repasse de 

preços destas empresas. 

 

Em relação ao setor de commodities, seguimos overweight em Materiais básicos 

(+8,8 p.p.) e Energia (+4,6 p.p.). Continuamos confiantes na tese de preços de 

petróleo em patamares estruturalmente mais elevados (via Occidental Petroleum com 

10%) pelo desequilíbrio entre oferta & demanda do setor de Petróleo & Gás e dos 

fundamentos sólidos do cobre, beneficiando-se da tese de reabertura da economia 

chinesa tendências seculares de crescimento dos mercados de veículos elétricos e 

projetos de energia renovável em nível global. 

 

Tabela 3: Alocação Setorial percentual | Carteira Recomendada x BDRX 

 
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg. 

 
Aproximadamente 70% das receitas do SP&500 são denominadas em USD. 

Acreditamos que com uma perspectiva de USD mais fraco no médio prazo em relação 

a outras moedas globais, ter mais exposição em moedas estrangeiras deve ser 

benéfico para nossa carteira. Estamos com uma exposição de 57,8% ao mercado 

norte-americano, abaixo do benchmark. 

 

Tabela 4: Distribuição Geográfica da Receita Líquida das empresas da Carteira 
Recomendada de BDRs | Março 

 
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg. 

Resumo das escolhas do mês | Março 

 
 Apple (AAPL34) | 10% | Tecnologia 

A Apple atua na criação, fabricação e comercialização de smartphones, 

computadores pessoais, tablets, wearables e acessórios de tecnologia. 

Aproximadamente 55% do faturamento da Apple vem de fora das Américas e o 

Receitas

(EUA)

Receitas

(Resto do mundo)

(%) (%)

Apple AAPL34 10% 44,2% 55,8%

Alphabet GOGL34 10% 48,6% 51,4%

Visa VISA34 10% 44,0% 56,0%

Freeport Mcmoran FCXO34 10% 51,7% 48,3%

Mastercard MSDC34 10% 34,3% 65,7%

J.P Morgan JPMC34 10% 75,2% 24,8%

Ulta Beauty U1LT34 10% 100,0% 0,0%

Coca-Cola COCA34 10% 38,1% 61,9%

Occidental Petroleum OXYP34 10% 88,6% 11,4%

Johnson & Johnson JNJB34 10% 52,8% 47,2%

57,8% 42,3%

Carteira recomendada de ações | Março

Empresas Código Peso

Ponderado
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iPhone representa mais de 50% do faturamento consolidado do grupo. Os principais 

pilares na tese de investimento da companhia são: (i) alto retorno aos acionistas 

(ROE, de 161% estimado para 2023, de acordo com o consenso de mercado); (ii) a 

escala das operações é muito superior às demais concorrentes; (iii) produção do 

veículo autônomo deve começar em 2024. 

 

Visa (VISA34) | 10% | Tecnologia 

As principais vantagens competitivas da Visa são (i) sua escala; (ii) a força de sua 

marca; (iii) sua presença global; (iv) sua característica de hedge natural contra as 

pressões inflacionárias; (v) a experiência do time de gestão; e (vi) foco na inovação. 

A escala da Visa e posição estratégica no sistema financeiro global oferece uma 

importante vantagem competitiva à empresa. Como resultado a Visa possui um 

market share dominante na maioria dos mercados em que atua. Também vemos 

opcionalidades interessantes para a tese de investimentos, tanto em relação ao 

crescimento da companhia em mercados emergentes que tem aumentado a 

participação no mix de TPV da Visa, quanto para o lançamento de novos produtos 

(exemplo: Blockchain).  

 

Mastercard (MSCD34) | 10% | Tecnologia 

Vemos a Mastercard como uma tese que consegue apresentar um bom desempenho 

em momentos turbulentos de mercado, devido ao seu modelo de negócios, dado que 

a companhia possui um hedge natural em relação a pressões inflacionárias. No 

último mês o cenário de "no landing" também ganhou força (apesar de não ser nosso 

cenário base), assim a Mastercard poderia se beneficiar de uma atividade 

continuamente forte, com inflação continuamente em níveis mais altos que os 

apresentados em anos recentes. Outro destaque que ressaltamos foi o crescimento 

e resiliência das suas operações internacionais, com os volumes internacionais 

transacionados permanecendo em patamares elevados, com crescimento de 59% 

a/a. 

 

Ulta Beauty (U1LT34) | 10% | Consumo Discricionário 

A Ulta Beauty, Inc. opera como uma varejista de produtos de beleza nos Estados 

Unidos e foi fundada em 1910. As lojas da empresa oferecem cosméticos, 

fragrâncias, produtos para cuidados com a pele e cabelos, produtos de banho, corpo, 

utensílios de salão de beleza; produtos capilares profissionais; serviços de salão de 

beleza, incluindo serviços de cabelo, pele, maquiagem, sobrancelhas e de unhas. 

Sua tese de investimento está baseada em (i) sólido momento de resultados; (ii) 

resiliência operacional do setor de cosméticos e de produtos de saúde & cuidado 

pessoal; e (iii) o ROE médio dos últimos 5 anos de 34%. 

 

Alphabet (GOGL34) | 10% | Comunicação 

A Alphabet Inc. opera como uma holding. A companhia, por meio de suas 

subsidiárias, fornece pesquisa baseada na web, anúncios, mapas, aplicativos de 

software, sistemas operacionais móveis, conteúdo para o consumidor, soluções 

corporativas, comércio e produtos de hardware. Seu principal negócio é a 

comercialização de anúncios, respondendo por mais de 80% de sua receita, 

desenvolvidos por ferramentas de inteligência artificial. A Alphabet opera três 

segmentos de negócio: 1) Google Services, 2) Google Cloud e 3) Other Bets. Sua 

tese de investimento está baseada em:  (i) Forte performance financeira e retornos 

sólidos: nos últimos 10 anos, o lucro líquido teve um CAGR de 22% e seu ROE médio 

foi de 18%; (ii) investimentos em ferramentas de Inteligência Artificial e machine 

learning; (iii) outros negócios como direção autônoma, healthtech, smartphones; (iv) 

aquisições como a Mandiant, líder em segurança cibernética, e o youtube; e (v) 

liderança no segmento de busca na internet com o Google Search, a qual gera efeitos 

de rede para os produtos e serviços da companhia. 
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Freeport-McMoRan (FCXO34) | 10% | Materiais Básicos  

A Freeport tem se beneficiado nos últimos anos de catalisadores importantes para o 

seu principal negócio, a extração e o beneficiamento do cobre. O metal é bastante 

versátil e suas propriedades únicas são essenciais para uma vasta gama de 

atividades, principalmente devido a sua alta capacidade de condução de eletricidade, 

resistência à corrosão, força estrutural e eficiência termal. O cobre é utilizado 

mundialmente numa série de aplicações cuja demanda cresce a taxas significativas: 

telecomunicações, construção civil, energias renováveis e na indústria automotiva. A 

China é o principal mercado consumidor de cobre, respondendo por 54% da 

demanda mundial e nossa tese de investimento na Freeport-McMoRan está baseada 

em uma reabertura da economia chinesa e sólidos fundamentos de demanda da sua 

principal commodity (cobre) nos próximos anos. 

 

J.P Morgan (JPMC34) | 10% | Financeiro 

Esperamos a continuidade de um momento positivo para a margem financeira/Lucro 

líquido (devido a taxas mais altas) do que na maioria dos pares. O J.P Morgan 

entregou uma margem financeira bruta 8,4% maior do que o estimado pelo consenso 

(maior surpresa positiva entre os pares financeiro), e um LPA 18,6% maior do que 

esperado, explicado principalmente por despesas operacionais menores do que o 

esperado (-3,9%). Com o JPM entregando a rentabilidade (ROTCE) prometida de 

20% no último trimestre (bem acima do guidance de 17% fornecido pela companhia) 

e negociando a 1,5x P/VP 2023E, somos compradores. 

 

Coca-Cola (COCA34) | (10%) | Consumo Não Discricionário 

A Coca-Cola tem 200 marcas de bebidas em diversos segmentos: unidade de 

refrigerantes, unidade de sucos e bebidas nutritivas, bebidas esportivas, cafés e 

chás. A empresa vende produtos em cerca de 200 países e gera cerca de 38% de 

suas vendas na América do Norte, seu principal mercado consumidor. A tese de 

investimento na Coca-Cola está baseada em (i) proteção contra a inflação pelo poder 

de precificação dos seus principais produtos; (ii) o maior sistema de distribuição de 

bebidas não-alcóolicas do mundo; (iii) forte poder de marca; (iv) alta geração de 

retornos aos acionistas com 59 anos de dividendos crescentes. 

 

Occidental Petroleum (OXYP34) | 10% | Energia 

A Occidental Petroleum é uma empresa de energia com ativos localizados nos EUA, 

Oriente Médio e Norte da África. A suas receitas estão majoritariamente 

concentradas nos EUA, com 88% do faturamento consolidado da companhia. Os três 

principais negócios da Occidental Petroleum são: Petróleo e Gás, setor petroquímico, 

Midstream e Marketing. A tese de investimento está baseada em: (i) Exposição aos 

sólidos fundamentos da indústria de Petróleo & Gás, com demanda resiliente e oferta 

restrita após a deflagração do conflito Rússia & Ucrânia; e (ii) a companhia é um dos 

líderes no mercado de Petróleo & Gás nos EUA. 

 

Johnson & Johnson (JNJ34) | 10%| Saúde 

A Johnson & Johnson (J&J) atua na pesquisa & desenvolvimento, fabricação e venda 

de uma ampla gama de produtos na área de saúde. Seu modelo de negócios é 

subdividido em 3 divisões de negócios: produtos farmacêuticos, equipamentos 

médicos e saúde do consumidor. Os principais pilares na tese de investimento da 

Johnson & Johnson são: (i) Sólida geração de caixa com um fluxo de caixa livre 

anualizado de 4,1% para 2023, de acordo com o consenso de mercado; (ii) 60 anos 

consecutivos de aumento de pagamentos de dividendos; (iii) Resiliência e 

diversificação do modelo de negócios; (iv) comercialização de produtos com 

capacidade de repasse da inflação; e (v) Spin-off da divisão de saúde do consumidor. 
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Tabela 5: Carteira Recomendada de BDRs | Múltiplos e Rentabilidade 

Valor de Mercado Enterprise Value

(US$ mn) (US$ mn) 2023E 2023E 2023E 2023E

S&P 500 - 34,658,372 4,417 18.1x 12.0x 18.2% 1.8%

Apple 10.0% 2,332,313 2,277,973 24.5x 18.1x 162.9% 0.7%

Alphabet 10.0% 1,154,937 1,071,152 16.0x 9.2x 24.9% 0.0%

Visa 10.0% 464,977 467,981 26.0x 20.6x 47.0% 0.8%

Freeport Mcmoran 10.0% 58,616 70,738 22.7x 7.6x 14.4% 1.2%

Mastercard 10.0% 338,678 346,142 29.2x 22.5x 158.1% 0.6%

J.P Morgan 10.0% 421,930 - 11.1x - 13.8% 2.9%

Ulta Beauty 10.0% 26,397 28,043 22.6x 14.4x 68.7% 0.0%

Coca-Cola 10.0% 257,481 288,174 22.9x 19.8x 42.7% 3.1%

Occidental Petroleum 10.0% 52,708 82,251 8.9x 4.7x 24.4% 1.4%

Johnson & Johnson 10.0% 399,133 416,573 14.6x 12.0x 33.3% 3.1%

Média - - - 19.8x 14.3x 59.0% 1.37%

Mediana - - - 22.6x 14.4x 38.0% 1.00%

Maior - - - 29.2x 22.5x 162.9% 3.08%

Menor - - - 8.9x 4.7x 13.82% 0.00%

Empresa
Peso

(Carteira)

P/L EV/EBITDA ROE (%) Dividend Yield (%)

 
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg. 

Carteira Recomendada de BDRs | Performance 

 
Objetivo da Carteira 

A carteira oferece as melhores oportunidades de investimento no exterior e é 

composta por dez BDRs. O processo de seleção dos BDRs é realizado pelo time de 

analistas e estrategistas de Research do Banco BTG Pactual, com base em uma 

análise conjunta dos fundamentos das companhias e do cenário econômico global. 

O objetivo da carteira é superar o BDRX, nosso principal benchmark, o índice de 

referência da B3 para os BDRs. 

Performance  

Em fevereiro, a carteira recomendada de BDRs teve uma queda de 0,7%, 

performando abaixo do BDRX (+1,2%), em -1,8%. Desde o início (14/07/2021), a 

carteira recomendada apresentou um retorno de 5.0p.p. acima do BDRX. 

 

Gráfico 8: Performance no mês de Fevereiro/23 das ações da Carteira Recomendada de BDRs 

 
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg. 
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Gráfico 9: Performance acumulada da Carteira Recomendada x BDRX | Base 100 (Desde o dia 14/07/2021) 

 
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg. 

Tabela 6: Performance acumulada da Carteira Recomendada x BDRX | Base 100 (Desde o dia 14/07/2021) 

 
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg. 
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Carteira BDRx

Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Ano BDRx Acumulado
BDRx 

Acumulado

2021 -0.5% 4.5% 3.4% 6.6% -3.6% 2.7% 13.4% 16.6% 13.4% 16.6%

2022 -10.7% -4.5% -4.9% -2.2% -1.4% 1.3% 6.6% -1.9% -6.5% 2.5% 5.2% -5.4% -21.0% -28.1% -10.4% -16.1%

2023 5.3% -0.7% 4.5% 5.7% -6.3% -11.3%
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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 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 sobre as ações e seus emissores e tais 
recomendações foram elaboradas de maneira independente, inclusive em relação ao BTG Pactual S.A. e / ou suas afiliadas, conforme o caso. ii)nenhuma 
parte de sua remuneração foi, é ou será, direta ou indiretamente, relacionada a quaisquer recomendações ou opiniões 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 afiliadas 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 informações sobre valuation e riscos, acesse 

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