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Objetivo da Carteira 

A carteira tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de ações sugerindo 

cerca de 10 ações a cada mês. O processo de seleção dos ativos é realizado pelo time de estrategistas do Research 

do Banco BTG Pactual, com base em uma análise conjunta ao time de analistas, sem considerar necessariamente 

índices de referência ou liquidez. 

 

Pontos Principais  

 
Vemos dificuldade em encontrar compradores marginais 

As ações brasileiras sofreram uma forte correção em fevereiro pelas expectativas de taxas de juros mais altas nos 

EUA e pela incerteza sobre a situação fiscal do Brasil. E apesar das ações locais serem negociadas com valuations 

atraentes, é difícil encontrar compradores marginais. Os fundos de ações locais ainda estão sofrendo resgates (é 

difícil competir com as taxas de juros atuais) e os investidores estrangeiros estão sendo atraídos pelas (também) 

altas taxas dos EUA e pelas perspectivas de um dólar mais forte. 

Sabesp e Multiplan entraram no 10SIM 

O cenário nacional e internacional indicam que o Ibovespa deve seguir negociando em linha com seu nível atual. A 

concessionária de água e esgoto de São Paulo, Sabesp, retorna ao 10SIM, pois esperamos que a nova gestão 

melhore as operações, enquanto o novo governador do estado deixou claro sua intenção de privatizar a empresa. A 

Multiplan também entrou no portfólio, pois se beneficia do forte consumo de alto padrão. Para dar espaço a essas 

duas ações, retiramos PetroRio e Minerva. 

Mantendo a exposição a Açúcar & Etanol, mas substituindo SMTO por Raízen 

Embora nossa decisão de adicionar o produtor de Açúcar & Etanol; São Martinho (SMTO), ao 10SIM de fevereiro 

tenha valido a pena, estamos substituindo-o por outro produtor de Açúcar & Etanol (e distribuidor de combustível), a 

Raízen, este mês. A divisão de Açúcar & Etanol da Raízen se beneficia das mesmas tendências da SMTO, mas as 

ações tiveram um desempenho muito inferior (-18,5% YTD vs. SMTO +3,3%) e são negociadas com um grande 

desconto para seus pares. 

Serviços financeiros, industriais, Equatorial, Arezzo e Vale completam a carteira deste mês 

Estamos mantendo a exposição ao setor financeiro em 20%, via Banco do Brasil e BB Seguridade. Também 

mantivemos, a fabricante de aeronaves Embraer e a locadora de veículos Localiza. Completam a nossa carteira de 

março, a concessionária de energia Equatorial, a varejista de vestuário de alto padrão Arezzo e a Vale. 
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Vemos dificuldade em encontrar compradores marginais 

Depois de um janeiro decente, o Ibovespa apresentou forte queda em fevereiro (-7,5% em BRL; -9,8% em USD) e 

agora está em queda no acumulado do ano (-4.4% em BRL; -3.2% em USD). Fevereiro foi um mês difícil para as 

ações globais em geral (S&P500 -2,6%), mas os preços dos ativos brasileiros em geral (e das ações em particular) 

sofreram mais devido as falas do governo em relação à autonomia do Banco Central e à defesa de uma meta de 

inflação mais alta como possibilidade para a flexibilização da política monetária. 

Debater a meta de inflação é uma discussão legítima, mas fazê-lo em um cenário de incerteza fiscal e sem uma regra 

fiscal clara só resultou em uma desancoragem das expectativas de inflação (agora esperamos inflação de 6,2% em 

2023 e 4,1% em 2024), tornando mais difícil qualquer corte na Selic neste ano – nossa equipe macroeconômica 

agora vê a Selic inalterada em 13,75% ao fim de 2023. 

Gráfico 1: Ibovespa vs. Outros (em USD) 

 
Fonte: Bloomberg 

Um novo arcabouço fiscal é o próximo grande passo 

O governo prometeu anunciar um novo arcabouço fiscal em março (uma vez anunciado, a proposta deve ser 

amplamente discutida no Congresso). Apresentar um quadro fiscal crível e restritivo o suficiente para estabilizar a 

dívida pública em um prazo razoável pode ser um desafio diante das pressões renovadas para aumentar os níveis 

de gastos – Lula expressou planos para aumentar as alíquotas de isenção de imposto de renda (R$ 6 bilhões por 

ano) e aumentar o salário mínimo para R$ 1.320 (R$ 7,6 bilhões por ano). Mas ter uma nova regra fiscal, ainda que 

não ideal, com certeza é melhor do que a incerteza de não ter. 

A arrecadação de impostos também foi mais forte do que o esperado em janeiro e pode surpreender positivamente 

em 2023, ajudando a compensar parte dos gastos extras. Neste momento, nossa equipe macroeconômica mantém 

suas projeções de resultado primário consolidado em déficit de 1,0% do PIB em 2023 e 0,9% em 2024. 

2023 2024 2023 2024 2023 2024

Vale Siderurgia & Mineração VALE3 15% 382,496 3.5x 4.2x 4.6x 6.1x 1.8x 1.7x

Banco do Brasil Bancos BBAS3 10% 115,002 - - 3.3x 3.2x 0.6x 0.6x

BB Seguridade Financeiro ex-Bancos BBSE3 10% 68,308 - - 9.5x 8.6x 8.2x 7.5x

Localiza Aluguel de Carros RENT3 10% 54,536 6.7x 6.1x 16.9x 13.1x 2.3x 2.1x

Sabesp Serviços Básicos SBSP3 10% 35,372 5.1x 4.1x 9.0x 6.4x 1.2x 1.1x

Equatorial Serviços Básicos EQTL3 10% 27,975 7.8x 7.5x 10.4x 9.0x 1.6x 1.5x

Embraer Bens de Capital EMBR3 10% 12,188 7.0x 6.7x 20.6x 13.9x 0.8x 0.8x

Multiplan Shoppings MULT3 10% 14,732 10.4x 9.4x 18.1x 15.2x 2.0x 1.8x

Raízen Agronegócio RAIZ4 10% 31,780 3.8x 3.5x 50.9x 11.4x 1.2x 1.0x

Arezzo Varejo ARZZ3 5% 8,220 10.3x 8.6x 15.9x 13.0x 2.7x 2.5x

EV/EBITDA P/L P/VPA
Empresa Setor Ticker Peso (%)

Valor de Mercado (R$ 

mi)

Tabela 1: Carteira Recomendada de Ações (10SIM) para março de 2023 

Fonte: BTG Pactual e Economatica 
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Gráfico 2: Dívida Pública (% do PIB) 

  
Fonte: Banco Central do Brasil, BTG Pactual 

Taxas mais altas nos EUA podem reduzir a atratividade para ativos de mercados emergentes 

Nos EUA, fortes dados de emprego e projeções de inflação (bem acima da meta) elevaram as expectativas do 

mercado para as taxas de juros terminais dos EUA – agora esperamos que as taxas subam até 5,5%-5,75% e 

permaneçam altas por um período prolongado, sem cortes este ano. 

Este cenário não apenas torna os títulos do governo dos EUA uma classe de ativo com maior interesse por parte dos 

investidores, mas também pode fortalecer o dólar, reduzindo potencialmente o interesse de investidores globais em 

ativos de mercados emergentes. 

Após quatro meses de entrada razoável de investidores estrangeiros em ações locais, vimos saídas em fevereiro – 

embora o mês tenha começado relativamente forte, a saída acelerou bastante no final ao final do mês. 

O menor interesse em ativos brasileiros provavelmente reflete o debate público sobre a autonomia do Banco Central 

e as preocupações com a situação fiscal do Brasil, que combinados aumentaram a percepção de risco do país. 

Gráfico 3: Fluxo de entrada de estrangeiros em ações brasileiras 
(R$ bi) 

 

 Gráfico 4: Fluxo de entrada diário de estrangeiros em ações 
brasileiras (R$ bi) - MTD 

 

 

 
Fonte: B3   Fonte: Bloomberg 
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O fluxo financeiro continua saindo dos fundos de ações locais 

As altas taxas de juros levaram o fluxo financeiro a sair dos fundos de ações locais em 14 dos últimos 15 meses. 

Após desacelerar para ~R$ 4 bilhões por mês nos últimos quatro meses de 2022, a saída de fundos de ações locais 

aumentou para R$ 9 bilhões em janeiro e permaneceu relativamente alta em fevereiro (R$ 5,2 bilhões do dia 1 a 24 

de fevereiro). 

No fim do ano de 2022, as alocações de ações por fundos multimercados locais foram de 10,5%, abaixo dos 15,2% 

ao fim de 2020. 

Gráfico 5: Captação Líquida Mensal de Fundo de Ações (R$ bi) 

 

 Gráfico 6: Alocações de fundos locais 

 

 

 
Fonte: Anbima, BTG Pactual   Fonte: Anbima, BTG Pactual 

Apesar das ações brasileiras estarem negociando com um Valuation atraente, é difícil encontrar 

compradores marginais 

Após a correção de fevereiro, as ações brasileiras estão sendo negociadas a 8,7x P/L de 12 meses (ex-Petrobras e 

Vale), dois desvios padrão abaixo de sua média histórica de 12,5x e perto das mínimas de 2009. Incluindo a Petrobras 

e a Vale, o Ibovespa está em 6,5x, perto dos níveis vistos em 2005.  

O prêmio para manter ações, medido como o inverso do P/L menos as taxas de juros reais de 10 anos, voltou a ficar 

acima de 5%, ou dois desvios-padrão acima da média, apesar das taxas de longo prazo muito altas (NTN-Bs 2035 

estão pagando inflação +6,3%). 

Assim, embora muito barato, é difícil encontrar compradores marginais para as ações brasileiras. Os fundos de ações 

locais ainda estão sofrendo resgates, os fundos macro/multimercados aumentaram sua exposição a instrumentos de 

renda fixa e os investidores estrangeiros agora estão sendo atraídos por taxas mais altas nos EUA e perspectivas 

de um dólar mais forte. 

Gráfico 7: P/L projetado de 12 meses do Ibovespa (ex-Petro & Vale) 

 

 Gráfico 8: Earnings yield (L/P menos taxas de juros de 10 anos) 

 

 

 
Fonte: Economatica e BTG Pactual   Fonte: Economatica e BTG Pactual 

Cortando nossas estimativas de lucros para 2023…  

Lucros das companhias abertas brasileiras estão sendo revisados para baixo. Nossa projeção de lucro para 2023 

(ex-Petro&Vale) está 11,7% abaixo do que tínhamos há 12 meses, com o resultado das empresas domésticas caindo 

10,7% e o das exportadoras de commodities 15,9% (embora com alta de 2,1% com Petrobras & Vale). 

https://content.btgpactual.com/research/home
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As revisões dos lucros domésticos aceleraram nos últimos dois meses – cortamos nossas projeções em 4,7% apenas 

nos últimos dois meses, indicando uma deterioração mais recente nas expectativas. 

Saúde e Varejo, juntamente com um cenário de “taxas de juros mais altas por mais tempo”, explicam principalmente 

os cortes em nossas projeções domésticas nos últimos doze meses, com nossos cortes mais recentes envolvendo 

principalmente os setores de Bancos, Alimentos e Varejo. 

Um fator que reduz nossas projeções de lucro é o cenário de taxas de juros mais altas por mais tempo, já que a alta 

da Selic afeta o lucro da maioria das empresas que cobrimos. Ex-bancos, seguradoras e empresas que são “caixa 

líquido”, quase todas as empresas tendem a apresentar um lucro menor devido a taxas de juros mais altas. 

Gráfico 9: Revisões consolidadas de resultados para 2023 - ex-Petr 
& Vale (R$m) 

 

 Gráfico 10: Revisões consolidadas de resultados para 2023 (R$m) 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual   Fonte: BTG Pactual 

Gráfico 11: Revisões consolidadas de resultados do setor 
doméstico para 2023 (R$m) 

 

 Gráfico 12: Revisões consolidadas de resultados de commodities 
para 2023 (R$m) 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual   Fonte: BTG Pactual 

Lucros consolidados de 2023 aumentaram 7% a/a 

Projetamos que o lucro consolidado (ex-Petro &Vale) crescerá 6,8% em 2023, o que faz sentido considerando uma 

projeção de crescimento real do PIB de 0,8% e inflação de 5,8%. Mas quando olhamos o crescimento das empresas 

domésticas e exportadoras separadamente, a conclusão é diferente. 

Esperamos que os lucros das empresas domésticas cresçam 13,1% a/a, parcialmente compensados por uma queda 

de 30,7% a/a nos resultados dos exportadores de commodities. O lucro das empresas domésticas cresceria mais 

em 2023 (+18,7% a/a) não fosse pelas empresas de alimentos (principalmente JBS e Marfrig). 

Embora já tenhamos reduzido nossas projeções de lucro nos últimos doze meses, nosso lucro doméstico consolidado 

ainda está com uma alta estimada de 13,1% a/a (18,7% ex-JBS, Marfrig), o que parece muito considerando a 

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


 

7 

   

BTG Pactual Equity Research 

01/03/2023 

 (10SIM) 

content.btgpactual.com 

desaceleração econômica. Dada a recente aceleração nas revisões de lucros, não descartamos novos ajustes nos 

próximos meses. 

Analisando todo o nosso universo de cobertura, as estimativas de lucro consolidado para 2023 caíram 15% a/a, mas 

isso se deve principalmente ao grande impacto da Petrobras (-R$ 70 bilhões) e da Vale (-R$ 33 bilhões). 

Tabela 2: Estimativas consolidadas de resultados para empresas sob nossa cobertura (R$ milhões) 

 
Fonte: Estimativas do BTG Pactual 

Reforma tributária: um sistema mais simples em construção 

O presidente Lula disse que a aprovação de uma (extremamente necessária) Reforma Tributária é uma de suas 

prioridades nos primeiros dias de seu novo governo. A maioria dos economistas acredita que a carga tributária do 

Brasil é alta para um mercado emergente de renda média. Apesar de fornecer serviços públicos abaixo do padrão 

para sua população, o Brasil tributa muito mais do que seus pares latino-americanos e quase tanto quanto alguns 

países desenvolvidos. Talvez pior, o sistema tributário local é uma teia complexa, o que significa que pagar impostos 

é um processo trabalhoso, demorado e caro. 

Mais do que reduzir a carga tributária propriamente dita, as propostas visam simplificar o complexo sistema tributário 

brasileiro, a fim de reduzir o custo do pagamento de tributos e processos tributários, resultando em empresas mais 

produtivas. O Congresso está considerando (por meio das Emendas Constitucionais PEC nº 45 e PEC nº 110) a 

reforma do sistema tributário. A nova administração e o Congresso parecem ter vontade política para avançar, mas 

o assunto é complexo e um consenso não será fácil. 

O Congresso deu início ao debate sobre a Reforma Tributária há vários anos ao enviar e aprovar a PEC nº 45 (de 

2019) na Comissão Jurídica da Câmara dos Deputados. A proposta transforma cinco tributos federais (PIS, Cofins e 

IPI), estaduais (ICMS) e municipais (ISS) em um único ICMS, denominado Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços. O novo imposto seria regulamentado por lei complementar e gerido por um comitê nacional que 

centralizaria e arrecadaria os tributos e os repassaria à União, aos Estados e aos Municípios. 

Embora as propostas não mudem a carga tributária geral do Brasil, elas podem ter grandes implicações para 

determinados setores. A indústria paga relativamente mais impostos do que varejo/serviços, por exemplo. Mesmo 

assumindo uma Reforma Tributária “neutra”, a carga tributária da indústria deveria cair enquanto a do varejo/serviços 

aumentaria. Assim, mecanismos compensatórios para os “setores perdedores” serão vitais para obter consenso e 

conseguir a aprovação de uma reforma 

Em uma segunda fase, o governo pode propor mudanças na legislação do imposto de renda. Qualquer proposta 

provavelmente incluirá a tributação de dividendos (atualmente isentos de impostos) e o fim de um incentivo fiscal 

relacionado ao juros sobre capital próprio (JCP, essencialmente um pagamento de dividendos tratado como uma 

despesa no P&L, reduzindo o lucro tributável). O governo pode reduzir o IRPJ/CSLL para compensar o aumento do 

imposto sobre ganhos de capital. Medidas que beneficiam os contribuintes de baixa renda enquanto aumentam os 

impostos no topo da pirâmide também não estão fora de questão. 

Setor (R$ milhões) 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E

Cobertura BTG 218.466 193.501 537.980 558.111 474.140 528.100

Crescimento a/a -11,4% 178,0% 3,7% -15,0% 11,4%

Cobertura BTG (ex-Petro&Vale) 195.105 161.207 310.103 265.151 283.276 351.769

Crescimento a/a -17,4% 92,4% -14,5% 6,8% 24,2%

Doméstico 182.805 160.280 218.077 199.648 225.718 294.421

Crescimento a/a -12,3% 36,1% -8,5% 13,1% 30,4%

Commodities 35.662 33.220 319.903 358.463 248.422 233.679

Crescimento a/a -6,8% 863,0% 12,1% -30,7% -5,9%

https://content.btgpactual.com/research/home
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Tabela 3: Quadro tributário brasileiro 

 
Fonte: BTG Pactual, Tesouro 

Portfólio: Vemos dificuldade em encontrar compradores marginais 

As ações brasileiras sofreram uma forte queda em fevereiro pelas expectativas de taxas de juros mais altas nos EUA, 

incerteza sobre a situação fiscal do Brasil e preocupações com a autonomia de fato do Banco Central do Brasil. 

Mas, apesar das ações locais serem negociadas com valuations muito atraentes, é difícil encontrar compradores 

marginais. Os fundos de ações locais ainda estão recebendo resgates, os fundos macro/multimercados aumentaram 

compreensivelmente sua exposição a instrumentos de renda fixa e os investidores estrangeiros agora estão sendo 

atraídos por taxas mais altas nos EUA e perspectivas de um dólar mais forte. 

O ambiente doméstico e internacional deve manter o Ibovespa dentro da atual faixa de negociação, entre 100 mil e 

120 mil pontos, por algum tempo. O índice é muito barato para cair bem abaixo de 100 mil pontos, mas também não 

vemos nenhum gatilho de curto prazo capaz de produzir um rali sustentável. 

Nossa carteira segue defensiva, o que vem ocorrendo desde o final do ano passado, e continuamos buscando ações 

com fundamentos atrativos. 

A concessionária de água e esgoto de São Paulo, Sabesp, retorna ao portfólio, pois esperamos que a nova 

administração melhore as operações, o que pode gerar uma valorização do valuation de 0,75x EV/RAB para ~1x. O 

novo governador do estado de São Paulo (e ex-ministro da Infraestrutura) Tarcísio Freitas também manifestou planos 

de privatização da empresa. 

Também adicionamos a operadora de shopping centers premium Multiplan. O consumo de alto padrão continua forte 

e as empresas expostas a esse segmento da população relataram vendas fortes e resilientes. Os resultados do 4T 

foram fortes, e a empresa disse que essa força se manteve em janeiro e início de fevereiro, o que pode levar os 

analistas a aumentarem suas estimativas. Lucros estimados mais altos reduziriam ainda mais o Valuation já barato 

da empresa (15x 2023E P/FFO, 9% TIR real). 

Para abrir espaço para Sabesp e Multiplan, tiramos PetroRio e Minerva do 10SIM. 

Embora nossa decisão de adicionar o produtor de A&E São Martinho no mês passado tenha valido a pena (foi 

facilmente o melhor desempenho do nosso portfólio, no mês), nós o substituímos por outro produtor de A&E (e 

distribuidor de combustível) Raízen este mês. A divisão de A&E da Raízen se beneficia da mesma tendência da São 

Martinho, mas a ação caiu 7,3% em fevereiro (e 18,5% no acumulado do ano), enquanto a SMTO subiu 8,8% em 

fevereiro e acumula alta de 3,3% no ano. Após a correção, a Raízen negocia com 25% de desconto para pares. 

https://content.btgpactual.com/research/home
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Mantemos nossa exposição ao setor financeiro em 20% via Banco do Brasil, que negocia a 3,3x P/L 2023, e a BB 

Seguridade. A fabricante de aviões Embraer e a locadora de veículos Localiza mantêm suas vagas em março. 

Após a reinserção da Sabesp, nossa exposição ao setor de serviços básicos voltou a ser de 20%, pois mantemos a 

Equatorial no portfólio. A Arezzo também mantém sua posição porque a empresa deve se beneficiar da exposição a 

grupos de alta renda, uma tendência semelhante que também está beneficiando a Multiplan. 

A gigante do minério de ferro Vale completa o 10SIM, expondo-nos à reabertura da China e a um dólar mais forte. 

Carteira Recomendada de Ações (10SIM): 

 

 

Ações do Portfólio: 

 

 

Multiplan (MULT3): 

Estamos adicionando a ação ao nosso portfólio 10SIM refletindo seu portfólio premium de shopping centers 

(principalmente devido aos ativos dominantes e voltados para consumidores de alta renda) e que está tendo um 

desempenho extremamente bom (crescimento de vendas em relação aos níveis de 2019, acelerando para +28,6% 

em Jan/23 versus +22,1% no 4T22, enquanto a receita de aluguel cresceu fortes +45,8% no 4T22 vs. 4T19). Apesar 

do cenário macro difícil, acreditamos que os shoppings da Multiplan devem sustentar resultados sólidos (= ativos 

resilientes). Além disso, a ação está sendo negociada a um valuation atraente de 15x P/FFO e TIR real de ~9%, que 

é um desconto versus os níveis históricos. 

 

Equatorial (EQTL3):  

Mesmo após a aquisição da Celg-D em setembro, vemos a ação negociando a uma atraente TIR real de 10,8%, além 

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

segmentos de energias renováveis e saneamento. A Equatorial também vem apresentando bons resultados 

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

Vale Siderurgia & Mineração VALE3 15% Vale Siderurgia & Mineração VALE3 15%

Banco do Brasil Bancos BBAS3 10% Banco do Brasil Bancos BBAS3 10%

BB Seguridade Financeiro ex-Bancos BBSE3 10% BB Seguridade Financeiro ex-Bancos BBSE3 10%

Localiza Aluguel de Carros RENT3 10% Localiza Aluguel de Carros RENT3 10%

PetroRio Petróleo & Gás PRIO3 10% Sabesp Serviços Básicos SBSP3 10%

Equatorial Serviços Básicos EQTL3 10% Equatorial Serviços Básicos EQTL3 10%

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

Arezzo Varejo ARZZ3 10% Multiplan Shoppings MULT3 10%

São Martinho Agronegócio SMTO3 10% Raízen Agronegócio RAIZ4 10%

Minerva Alimentos & Bebidas BEEF3 5% Arezzo Varejo ARZZ3 5%

Fevereiro Março

2023 2024 2023 2024 2023 2024

Vale Siderurgia & Mineração VALE3 15% 382,496 3.5x 4.2x 4.6x 6.1x 1.8x 1.7x

Banco do Brasil Bancos BBAS3 10% 115,002 - - 3.3x 3.2x 0.6x 0.6x

BB Seguridade Financeiro ex-Bancos BBSE3 10% 68,308 - - 9.5x 8.6x 8.2x 7.5x

Localiza Aluguel de Carros RENT3 10% 54,536 6.7x 6.1x 16.9x 13.1x 2.3x 2.1x

Sabesp Serviços Básicos SBSP3 10% 35,372 5.1x 4.1x 9.0x 6.4x 1.2x 1.1x

Equatorial Serviços Básicos EQTL3 10% 27,975 7.8x 7.5x 10.4x 9.0x 1.6x 1.5x

Embraer Bens de Capital EMBR3 10% 12,188 7.0x 6.7x 20.6x 13.9x 0.8x 0.8x

Multiplan Shoppings MULT3 10% 14,732 10.4x 9.4x 18.1x 15.2x 2.0x 1.8x

Raízen Agronegócio RAIZ4 10% 31,780 3.8x 3.5x 50.9x 11.4x 1.2x 1.0x

Arezzo Varejo ARZZ3 5% 8,220 10.3x 8.6x 15.9x 13.0x 2.7x 2.5x

EV/EBITDA P/L P/VPA
Empresa Setor Ticker Peso (%)

Valor de Mercado (R$ 

mi)

Tabela 4: Alterações na Carteira para o mês de Março 

Fonte: BTG Pactual  

Fonte: BTG Pactual e Economática 
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operacionais, com queda nas perdas de energia e contenção de custos, além de avançar no turnaround das 

concessões de distribuição adquiridas recentemente (CEEE-D e CEA). Esperamos mais um trimestre de resultados 

sólidos no 4T22 uma vez que a empresa já divulgou sua prévia operacional mostrando maiores volumes (+3,1% a/a) 

e reduções de perdas de energia em todas as concessões (ex-Cemar), com melhorias relevantes na CEEE-D e CEA. 

Além disso, considerando seu excelente histórico de alocação de capital, a empresa poderia apresentar crescimento 

adicional com bons retornos tanto no segmento de distribuição quanto no de saneamento. Acreditamos que as 

distribuidoras têm estado sob pressão devido aos receios relacionados com o tema da renovação das concessões, 

no entanto, considerando que temos uma visão mais otimista para esta discussão, pensamos que os valuations estão 

atraentes. 

 

BB Seguridade (BBSE3): 

Os resultados do quarto trimestre e de 2022 foram muito fortes e continuamos a ver uma perspectiva construtiva de 

resultados para 2023. Dada a natureza do negócio, com 75% de resultados operacionais anuais geralmente vindos 

do que foi construído em anos anteriores, a visibilidade é muito boa para 2023 depois de um ótimo 2022. Enquanto 

isso, uma taxa Selic média maior e inflação menor deve impulsionar receitas financeiras. O ponto médio do guidance 

oficial divulgado implica que BBSE deve entregar um lucro líquido de quase R$ 7,2 bilhões em 2023 (no meio do 

guidance), +20% a/a. Ainda assim, com a piora do dinamismo dos bancos brasileiros, principalmente devido ao 

aumento da inadimplência (principalmente no segmento de crédito a pessoas físicas), os riscos da reforma tributária, 

a possível mudança no papel dos bancos públicos e a mais recente desaceleração nos empréstimos corporativos, 

vemos um melhor momento relativo para a indústria de seguros. Além disso, vemos espaço para a empresa pagar 

mais do que 80% do lucro em dividendos em 2023 (9% de yield), o que temos no modelo. Assim, com a empresa 

sendo negociada a 9,5x P/L 23, acreditamos que a ação parece atraente. 

 

Banco do Brasil (BBAS3):  

Acreditamos que as ações do BBAS3 oferecem uma relação de risco-retorno muito atraente. Há um ano, atualizamos 

as ações do BB depois que ele reportou resultados financeiros do 4T21 muito mais fortes do que o esperado e, mais 

importante, o guidance para 2022 que implicou lucros de ~ R$ 24,5 bilhões, que na época estavam 18% acima do 

consenso. Avançando rápido em um ano. Além disso, apoiado por uma receita líquida muito forte, o guidance para 

2023 indica um lucro líquido de ~R$ 35 bilhões (+10% a/a). Se o resultado for entregue, isso significaria que o BBAS3 

ainda está sendo negociado a um preço muito baixo de 3,3x P/L 23, com um yield de 12%. Além disso, a nova CEO 

causou uma ótima primeira impressão, as indicações para vice-presidentes foram positivas, sendo todos funcionários 

do BB com mais de 20 anos de carreira, e o banco confirmou um pagamento de 40% do lucro líquido para 2023 – 

todas as notícias que acreditamos ajudarão a reduzir o risco da história do investimento. Entendemos os riscos de 

uma empresa estatal, mas acreditamos que o BB tem seus “anticorpos” com a assimetria ainda bastante atrativa nos 

preços atuais. 

 

Embraer (EMBR3):  

A empresa divulgou recentemente suas entregas para o quarto trimestre, com 30 aeronaves comerciais e 50 

executivos, totalizando 57 e 102 no ano fiscal de 2022 (vs. guidance de 60-70 e 100-110, respectivamente), 

ressaltando a nossa expectativa de resultados sólidos no quarto trimestre em meio a maior disponibilidade de motores 

e maior alavancagem operacional. 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, produção de eVTOLs, 

segurança cibernética, segmento de defesa e o processo de arbitragem com a Boeing). Além disso, vemos as ações 

da Embraer negociando a um valuation atraente de 7x EV/EBITDA em 2023 (vs. uma média internacional dos pares 

de 14x), oferecendo um bom ponto de entrada. 
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Arezzo (ARZZ3): 

Embora o consumo global (principalmente para itens discricionários) tenha sido impulsionado pela demanda 

reprimida e pela maior economia de 2020-21 nos últimos meses, principalmente entre as famílias de renda mais alta, 

com a Arezzo claramente se destacando em nossa cobertura, ainda esperamos um desempenho sólido em 2023, 

explorando sua capacidade de execução superior na gestão das marcas e a operação bem-sucedida de sua franquia 

asset-light e modelo multimarcas, bem como contratos de licença e seu ecossistema de house-of-brands, que inclui 

oportunidades adicionais com a Reserva. A ARZZ3 é negociada a 16x P/L 2023 e continua sendo uma de nossas 

principais teses, refletindo: (i) expansão resiliente no mercado local, impulsionada pelo crescimento do comércio 

eletrônico e multicanal nos próximos anos, e por uma recuperação mais rápida (resiliente) do consumo entre as 

maiores classes de renda e (ii) marcas integradas como Vans e Reserva, com M&A adicionais e oportunidades de 

licenciamento. 

 

Vale (VALE3):  

A ação continua sendo o nosso nome preferido para exposição à reabertura da economia chinesa. À medida que 

avançamos em 2023, esperamos que a atividade econômica se recupere gradualmente à medida que o governo 

diminui as restrições e o mercado imobiliário apresente melhora (“too big to fail”). De uma perspectiva bottom up, o 

seu momento operacional deve continuar a se recuperar (das baixas), já que a produção e os custos (para suas 

divisões de minério de ferro e metais básicos) devem melhorar nos próximos trimestres. Gostamos da entrada de um 

acionista de referência (Cosan) no Conselho da Vale e vemos uma potencial monetização da divisão de metais 

básicos como um catalisador de geração de valor para os investidores de longo prazo. Em nossa opinião, a 

administração permanece altamente disciplinada em sua estratégia de alocação de capital (capex de crescimento 

muito pequeno) – e estimamos um yield de 13-15% para 2023, incluindo recompras de ações. Agora projetamos 

preços médios de minério de ferro de US$ 125/t para 2023, com O EBITDA da empresa estimado em US$ 25 bilhões 

para o ano, cerca de 20% acima do consenso. A Vale negocia a 3,5x EV/EBITDA 23E. 

 

Localiza (RENT3):  

A Localiza é um nome de alta qualidade e oferece hoje uma relação risco-retorno interessante. Prevemos sinergias 

relevantes da combinação de negócios com a Unidas (~R$ 9,3 bilhões) e esperamos que o mercado precifique 

gradualmente essas sinergias à medida que a empresa avance com a integração. Além disso, esperamos uma 

gradual normalização do mercado automotivo, suportando o processo de renovação da frota da Localiza com 

melhores condições de compra. Olhando para o longo prazo, o amadurecimento de novas oportunidades de 

negócios, como a assinatura de carros, também deve ajudar a destravar o valor das ações. Os fundamentos de longo 

prazo da Localiza também estão intactos, com muitos segmentos de produtos com baixas taxas de penetração. 

Negociando a 17x P/L em 2023, (vs. a média histórica de 5 anos de 30,7x), vemos espaço para expansão de 

múltiplos. 

 

Raízen (RAIZ4):  

A ação continua sendo a nossa escolha favorita no setor de Acúcar & Etanol e o valuation continua a ignorar os 

benefícios potenciais do projeto E2G, que esperamos ainda render bons retornos à medida que o etanol captura o 

carbono premium em um número cada vez maior de mercados, juntamente com o que pensamos ser uma melhor 

perspectiva operacional em termos de custos (maiores rendimentos de cana) e preços, e uma capacidade de 

execução ainda superior na distribuição de combustível. Achamos que há boas chances da recuperação do EBITDA 

em 2023/24, pois esperamos que a moagem de cana-de-açúcar cresça, com melhor yield em conjunto com um clima 

mais favorável. Isso, juntamente com nossa visão positiva para os preços, suporta a nossa visão de que o EBITDA 
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da divisão de Açúcar e Renováveis poderá crescer na próxima safra. Além disso, a divisão de distribuição de 

combustíveis deve reportar margens menos voláteis, permitindo também alguma expansão do EBITDA. 

 

Sabesp (SBSP3):  

Nós classificamos a Sabesp como nossa tese favorita entre as empresas estatais de serviços básicos. Não apenas 

o governo estadual está perseguindo publicamente a agenda de privatizações, mas as ações não parecem estar 

precificando esse cenário. Atualmente, vemos o nome sendo negociado a um EV/RAB 23 implícito de 0,75x, o que 

de fato parece estar precificando suas ineficiências como uma empresa estatal. Nos enxergamos a Sabesp 

atualmente performando abaixo do EBTIDA regulatório em torno de 15-20%, o que justificaria a negociação do nome 

mais próxima de ~0,8x EV/RAB. No entanto, não achamos que a expansão de múltiplos virá exclusivamente da 

privatização, pois a empresa anunciou recentemente um novo CEO – Andre Salcedo – com vasta experiência no 

BNDES e na concessionária de saneamento Iguá, e uma nova equipe de executivos pode abrir caminho para 

melhorias operacionais significativas. Devido ao atual quadro regulatório, acreditamos que uma Sabesp privatizada 

poderia ser avaliada em 1x EV/RAB, implicando um preço de ação de R$ 80, ou 45% de potencial sobre os preços 

atuais. E considerando a relevância da Sabesp, imaginamos que a empresa possa ser vendida com um prêmio maior. 

Mas a privatização será naturalmente um processo longo e desafiador, pois o governo estadual terá que negociar 

com os municípios e obter a aprovação dos legislativos estaduais e municipais. O governador Freitas pretende 

contratar os estudos de privatização ainda neste mês para concluir o processo até 2024. 

 

Rentabilidade Histórica: 

Gráfico 13: Performance por ação em Fevereiro de 2023 

  

 

 

Performance Histórica: 

Em fevereiro, nossa Carteira Recomendada de Ações teve uma performance de -6,8%, contra uma performance de 

-7,5% do Ibovespa e -7,5% do IBRX-50. Desde outubro de 2009, quando o nosso head global de análise e estratégia, 

Carlos Sequeira, CFA, assumiu o gerenciamento da Carteira, a rentabilidade acumulada é de 308,5%, ante 70,1% 

do Ibovespa e 104% do IBX-50. 
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2009 0.2% 13.3% 4.8% 19.1% 11.5% 19.1% 11.5%

2010 -5.5% 0.3% 0.1% -1.1% -2.8% -2.4% 12.3% -1.4% 8.6% 4.8% -2.4% 2.3% 12.0% 1.0% 33.4% 12.7%

2011 -2.2% 2.7% 1.6% 0.6% -1.4% -2.2% -4.6% -1.0% -10.8% 9.5% 0.2% 2.1% -6.5% -18.1% 24.7% -7.7%

2012 3.2% 10.3% -0.2% -0.8% -8.7% -0.1% 2.3% 5.1% 6.9% 3.0% 2.1% 8.1% 34.4% 7.4% 67.6% -0.9%

2013 6.1% -1.9% 1.4% 1.9% -2.1% -6.1% -0.5% 5.1% 2.8% 5.3% -0.6% -3.5% 7.3% -15.5% 79.9% -16.3%

2014 -6.1% -0.7% 4.0% 1.5% 0.2% 5.6% 1.9% 6.4% -10.8% 6.8% 0.8% -8.6% -0.9% -2.9% 78.3% -18.7%

2015 -6.3% 6.2% 3.6% 3.5% -3.1% -0.1% -5.5% -6.8% 2.4% 1.5% 3.6% -0.4% -2.4% -13.3% 73.9% -29.5%

2016 -5.5% 3.2% 4.4% 7.2% -6.0% 6.8% 12.9% 0.9% -0.2% 10.9% -6.5% -2.5% 26.0% 38.9% 119.1% -2.1%

2017 11.2% 3.9% -5.6% 1.7% -4.2% -2.1% 5.7% 4.3% 2.9% -0.9% -4.6% 2.9% 14.7% 26.9% 151.4% 24.2%

2018 10.2% -0.4% 1.6% 1.5% -6.7% 0.1% 1.9% -2.7% 2.5% 5.0% -0.7% 0.2% 12.3% 15.0% 182.3% 42.9%

2019 8.3% 2.1% -2.1% 2.3% -1.6% 5.2% 4.8% -0.1% 4.3% 1.2% 0.8% 6.7% 39.9% 31.6% 294.9% 88.0%

2020 1.7% -9.2% -30.7% 8.0% 7.7% 8.3% 9.0% -3.6% -4.1% -1.1% 16.2% 9.2% 1.8% 2.9% 302.0% 93.5%

2021 -3.9% 2.2% -2.7% 5.6% 8.8% -1.1% -3.1% -0.9% -7.6% -8.9% -5.6% 4.6% -13.3% -11.9% 248.5% 70.4%

2022 10.5% 3.8% 6.1% -3.9% 1.1% -14.0% 6.4% 9.9% 3.2% 12.1% -12.4% -1.3% 18.9% 4.7% 314.4% 78.4%

2023 5.7% -6.8% -1.5% -4.4% 308.5% 70.6%

Carteira Acum. IBOV Acum.OUT NOV DEZ No ano IBOVMAI JUN JUL AGO SETJAN FEV MAR ABR

Gráfico 14: Performance Histórica (desde outubro de 2009) 

Tabela 5: Performance Histórica (desde outubro de 2009) 

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 
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