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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  

 

Lula eleito; partidos de direita emergiram mais fortes 

O ex-presidente Lula foi eleito o próximo presidente do país, derrotando Bolsonaro pela menor margem (50,9% a 49,1%) 

desde a redemocratização do Brasil. Como afirmamos após o primeiro turno, a votação na Câmara e no Senado reforçou 

a moderação no Congresso e o moveu um pouco mais para a direita, dificultando muito a aprovação de medidas extremas. 

Naturalmente, os mercados aguardam com ansiedade a decisão sobre o novo Ministro da Economia. 

 

Aumentando a exposição a histórias diversificadas: Raízen de volta 

Este mês, decidimos introduzir novos temas, aumentando a diversificação enquanto esperamos mais clareza do governo 

eleito. Estamos adicionando Distribuição de Combustível e Açúcar & Etanol ao reintegrar a Raízen em nosso 10SIM (e a 

São Martinho em nosso portfólio de Small Caps), pois acreditamos que o governo Lula tem menos probabilidade de 

estender isenções de impostos sobre combustíveis no próximo ano, ajudando o etanol a recuperar parte de sua 

competitividade. 

 

Adição de Petróleo & Gás (PetroRio) e carne bovina (Minerva) 

Decidimos retomar nossa exposição à carne bovina, via Minerva. O ciclo do gado no Brasil está passando p or um 

turnaround, com potencial para melhorar as margens dos f rigoríficos. A demanda por carne bovina brasileira é forte e os 

valuations são atrativos. Também estamos adicionando exposição ao setor de P&G através da empresa de E&P PetroRio, 

pois entendemos como a melhor forma de ganhar exposição ao petróleo, enquanto evitamos a Petrobras, por enquanto. 

 

Localiza, Rumo, Arezzo, Renner, Cyrela, Elet e Itaú completam 10SIM 

Companhias do setor de transportes Localiza e Rumo, as varejistas Arezzo e Renner, a concessionária Eletrobras e o Itaú 

completam o 10SIM. Para abrir espaço para os recém-chegados, Ambev e Sabesp saíram do 10SIM deste mês. 
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Lula eleito; partidos de direita emergiram mais fortes 

O ex-presidente Lula foi eleito o próximo presidente do Brasil para o mandato de 2023-26, superando Bolsonaro pela menor 

margem desde a redemocratização do país (50,9% a 49,1%, ou ~2 milhões de votos). A campanha de segundo turno de 

Bolsonaro fechou fortemente a lacuna do primeiro turno de 6,2 milhões de votos, mas não foi o suficiente. 

A estreita margem de vitória reacendeu os temores de que o resultado pudesse ser contestado, mas vemos pouco espaço 

para isso. Politicamente, Bolsonaro tem pouco apoio para seguir esse caminho depois que os presidentes da Câmara e do 

Senado e o presidente da Suprema Corte apoiaram o resultado da eleição. Também não vemos espaço para os militares 

se envolverem. 

 

Um congresso de centro-direita 

Como dissemos após o primeiro turno, a votação para a Câmara e o Senado reforçou a moderação no Congresso e o 

moveu um pouco mais para a direita – o número de deputados da Câmara dos partidos que apoiam formalmente Lula caiu 

para 126 (25%), enquanto no Senado, o número de cadeiras de apoio a Lula permaneceu em 14 (17%). 

O partido de Bolsonaro (PL) mostrou força, elegendo 8 novos senadores e se tornando o maior partido do Senado (com 

13 deputados). Os partidos considerados de direita ou centro-direita (PL, União, PSD, PP, Republicanos e Podemos) têm 

agora 51 cadeiras no Senado (de 81), uma maioria decisiva de 63%. Esses mesmos partidos elegeram 300 deputados da 

Câmara, ou 58,5% das cadeiras. 

 

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

Itau Unibanco Bancos ITUB4 15% 273.254 - - 9,7x 8,0x 1,9x 1,6x

Eletrobras Serviços Básicos ELET6 10% 115.627 11,8x 6,5x 23,1x 10,6x 1,1x 1,1x

Localiza Aluguel de Carros RENT3 10% 68.988 15,5x 14,3x 31,6x 29,5x 6,2x 5,4x

Raizen Agronegócio RAIZ4 10% 44.241 5,4x 4,0x 12,7x 8,7x 2,0x 1,5x

Rumo Infraestrutura RAIL3 10% 41.003 10,6x 10,1x 81,6x 39,2x 2,7x 2,6x

Lojas Renner Varejo LREN3 10% 29.925 11,5x 8,9x 23,1x 18,1x 3,0x 2,6x

PetroRio Petróleo & Gás PRIO3 10% 29.869 4,8x 3,5x 8,3x 8,2x 3,2x 2,3x

Arezzo Varejo ARZZ3 5% 11.514 16,2x 13,0x 23,3x 20,5x 4,3x 4,0x

Minerva Alimentos & Bebidas BEEF3 10% 7.992 4,6x 4,2x 5,9x 8,0x 6,5x 5,3x

Cyrela Imobiliário CYRE3 10% 7.121 10,1x 9,0x 8,3x 7,1x 1,1x 1,1x

Fonte: BTG Pactual e Economatica

Empresa Setor Ticker Peso (%)
Valor de Mercado 

(R$ mi)

EV/EBITDA P/L P/VPA

Tabela 1: Carteira Recomendada de Ações (10SIM) para Novembro de 2022 



 

4 

 

Carteira Recomendada de Ações (10SIM) 

BTG Pactual Equity Research 

 (10SIM) 

 

 

Gráfico 1: Resultados da Câmara dos Deputados  

 

 Gráfico 2: Resultados do Senado 

 

 

 
Fonte: TSE, BTG Pactual   Fonte: TSE, BTG Pactual 

 

Eleições estaduais confirmaram força dos partidos de direita 

Em nível estadual, 15 dos 27 governadores eleitos apoiam Bolsonaro, 10 são ligados ao PT e Lula e dois são 

independentes. 

Talvez mais importante, estados governados por aliados de Bolsonaro governarão +130 milhões de pessoas (62% da 

população). Os três maiores estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio, serão todos governados por aliados de Bolsonaro. 

Isso significa que a aprovação de medidas extremas no Congresso será muito difícil, e as decisões sobre o orçamento do 

governo (impostos, renúncia de gastos, nova âncora fiscal etc.) terão que ser intensamente negociadas. 
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Figura 1: As eleições estaduais confirmaram a força dos partidos 
de direita 

 

 Tabela 2: Estados governados por aliados de Bolsonaro governarão 
+130 milhões de pessoas (62% da população) 

 

 

 
Fonte: TSE e BTG Pactual   Fonte: TSE, IBGE e BTG Pactual 

 

Mercados aguardam ansiosamente decisão sobre o próximo Ministro da Economia 

Lula ainda não escolheu seu Ministro da Economia, mas deve fazê-lo nos próximos dias, deixando os mercados ansiosos 

pela decisão. 

A maioria dos consultores políticos (e nós mesmos) acham que Lula vai escolher um político, como fez quando presidiu o 

país pela primeira vez. Os nomes mais elogiados são Alexandre Padilha (ex -ministro das Relações Institucionais e da 

Saúde em governos anteriores do PT), Wellington Dias (ex-governador do Piauí) e Rui Costa (ex-governador da Bahia). 

Ontem, as especulações de que Fernando Haddad poderia ser escolhido ganharam força. Haddad perdeu a eleição para 

o governo de SP, foi ex-prefeito de SP, ex-ministro da Educação e candidato à presidência em 2018. 

Os mercados esperam um nome de centro amigável ao mercado como Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central 

na primeira presidência de Lula e ministro da Fazenda na presidência de Michel Temer. Sua nomeação seria muito bem-

vinda pelos mercados, mas a vemos como improvável. 

 

Menos incerteza pode impulsionar as ações brasileiras 

Como já dissemos há algum tempo, as taxas de juros de longo prazo do Brasil (5,74% no final de outubro, contra 5,73% 

no f inal de setembro e 5,8% no final de agosto) têm implicado um grande risco eleitoral/político há algum tempo.  

Com as eleições f inalizadas, e assumindo que Lula anuncie políticas econômicas responsáveis, vemos espaço para que 

o risco político diminua e as taxas de longo prazo caiam. 

Com as ações locais sendo negociadas em valuations atraentes, a queda das taxas de longo prazo poderia ser um gatilho 

para o Ibovespa. Além disso, o Brasil está no fim de seu ciclo de aperto monetário, a inf lação está desacelerando, o país 

não tem grandes problemas de energia e está geopoliticamente isolado dos conflitos na Europa. 
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O Ibovespa está negociando em 9,9x P/L projetado de 12 meses (ex-Petrobras & Vale), entre um e dois desvios padrão 

abaixo da média histórica, e o prêmio para deter ações é de 4,4%, quase dois desvios padrão acima da média, apesar das 

taxas de longo prazo ainda elevadas. 

Gráfico 3: P/L projetado de 12 meses do Ibovespa (ex-Petr & Vale) 

 

 Gráfico 4: Earnings yield (L/P menos taxas de juros de 10 anos) 

 

 

 
Fonte: Estimativas do BTG Pactual   Fonte: Banco Central do Brasil, estimativas do BTG Pactual 

 

Como o novo governo pode impactar diferentes setores  

Empresas estatais como Petrobras e Banco do Brasil estarão sob pressão nos próximos meses, pois a incerteza sobre 

quem as administrará e quais são os planos para elas provavelmente fará com que essas ações tenham desempenho 

inferior ao mercado, mesmo que sejam reconhecidamente negociadas em valuations muito baratos. 

Serviços Básicos 

As chances são muito baixas/zero de que a privatização da Eletrobras seja revertida, pois o dinheiro e o capital político 

necessários para isso são imensos, além do fato de um Congresso de centro-direita dificultar este processo. 

Talvez a situação mais preocupante seja a renovação das concessões das distribuidoras, que no f inal das contas é uma 

decisão do governo federal. A maioria dos participantes do mercado espera uma decisão técnica e uma renovação não 

onerosa. A renovação das concessões de distribuição é tecnicamente complicada e regras mais duras podem torná-lo 

ainda mais desafiador. E a verdade é que tudo pode acontecer aqui. 

Serviços Financeiros 

As empresas de serviços f inanceiros tendem a se sair bem independente de quem esteja no cargo. Entre os grandes 

bancos, continuamos gostando do Itaú, mas evitaríamos o Banco do Brasil (exposto politicamente, embora os res ultados 

devam ser muito fortes), Santander e Bradesco (resultados fracos). Entre os bancos menores, Banco ABC é nosso nome 

preferido. 

Entre os nomes mais expostos ao financial deepening, gostamos da B3. Mas a ação está altamente correlacionada com o 

mercado de ações em constante alta, o que só acontecerá se os anúncios econômicos do governo forem positivos. 

Saúde e Educação 

Na Saúde, a única preocupação é a regulamentação dos planos de saúde. Neste ponto, não há sinais de que a 

regulamentação mudará muito, principalmente porque novas regras têm de ser propostas pelo regulador, que é 

independente. Mas há sempre o risco de que o novo governo tente tornar a regulamentação mais favorável ao consumidor 

de baixo renda. 

O setor de Educação é um setor que a maioria das pessoas espera se beneficiar de um governo Lula, baseado no antigo 

programa FIES, que financiava o acesso ao ensino superior em condições muito atrativas. O problema é que o programa 

não funcionou, deixando uma conta gigantesca para os contribuintes. Estamos céticos de que o novo governo venha com 

algo minimamente semelhante ao FIES, especialmente considerando a falta de espaço no orçamento. 

Infraestrutura, Indústria, Aluguel de carros 

A concessão de projetos de infraestrutura para investidores privados foi um dos principais destaques do governo Bolsonaro. 

Discussões sobre o novo marco regulatório e questões ideológicas podem desacelerar o pipeline de projetos de 
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inf raestrutura. Esperamos que setores como estradas pedagiadas negociem de lado, aguardando uma visão mais clara 

das políticas do novo governo. 

Os players de indústria e energia renovável devem ganhar alguma tração, na esperança de que os incentivos para o 

segmento industrial (intensivo em mão de obra) sejam restaurados. Quanto ao setor de energia renovável, os investidores 

esperam um foco adicional nas energias limpas, dado o perfil ambientalmente amigável do novo governo. A WEG pode se 

sair bem. 

Vemos aluguel de carros como um setor protegido de grandes intervenções governamentais e com uma curva de 

crescimento de demanda estável. Gostamos da Localiza. 

Imobiliário 

As construtoras de baixa renda devem ter um bom desempenho, independentemente das eleições. Mudanças recentes no 

programa de habitação popular (CVA) foram muito positivas para melhorar as margens das empresas e a acessibilidade 

dos compradores de casas. Sob o governo Lula, esperamos que o programa deva ser melhorado ainda mais, pois durante 

sua campanha ele afirmou que o programa precisa ser ajustado para fornecer benefícios adicionais para famílias de baixa 

renda. Nós gostamos de Cury. 

Varejo 

No varejo, todas as discussões são macro. A prorrogação do Auxílio Brasil de R$ 600/mês, que parece certa, é positiva 

para os varejistas em geral, especialmente aqueles mais expostos a regiões de baixa renda do país. Também gostamos 

de varejistas expostas a alta renda como Arezzo, que são menos impactadas pela alta inflação/taxas de juros altas. 

Distribuição de Combustível e Etanol 

Na distribuição de combustível, existem algumas possibilidades. Primeiro, se a Petrobras for pressionada a controlar os 

preços da gasolina/diesel, o que consideramos improvável, isso pode ser positivo para as distribuidoras de c ombustíveis 

incumbentes (Vibra, Raízen, Ultra), pois tornaria as importações menos. 

Mas o governo Lula tem menos chances de estender as isenções de impostos sobre combustíveis até o  próximo ano, 

ajudando o etanol a recuperar parte de sua competitividade, o que seria positivo para Raízen e São Martinho. Um governo 

com foco em meio-ambiente deve dar uma rotação positiva ao etanol. Naturalmente, o risco seria o controle dos preços 

dos combustíveis. 

Alimentos e Bebidas 

Operacionalmente falando, não esperamos que o governo recém-eleito traga grandes mudanças. Para o setor de proteína, 

houve comentários durante a campanha de Lula sobre repensar as políticas de exportação, embora desde então ele tenha 

se afastado dessa ideia e reiterado que não haverá intervenções no segmento do agronegócio. O Brasil não tem histórico 

de interferência nas exportações de commodities agrícolas, e o setor deve permanecer na defensiva.  

Para a Ambev, M. Dias Branco e, em menor escala, a BRF, as políticas pró-renda disponível e pró-consumo doméstico 

podem ser positivas, enquanto o câmbio é outro ponto a ser observado, já que um real mais f raco deve beneficiar 

exportadores e empresas com operações no exterior (nomes de proteínas), traduzindo-se em pressões de custos para 

empresas expostas ao mercado doméstico (principalmente Ambev e M. Dias Branco).  

Agronegócio 

Sem intervenções setoriais esperadas, vemos impactos limitados para a SLC Agrícola e BrasilAgro. Ambas as empresas 

também devem se mostrar defensivas contra qualquer deterioração macro que enfraqueça o real, embora altas taxas de 

juros tendam a ser negativas para a monetização do negócio de transformação de terras da BrasilAgro.  

Telecom e Tech 

A exposição regulatória de telecomunicações é limitada e uma mudança no governo não deve alterar a dinâmica do setor. 

Com o leilão de licenças 5G já superado, o próximo grande evento regulatório é a renovação das concessões de telefonia 

f ixa. Mas com o valor do negócio de telefonia f ixa caindo rapidamente, a renovação da concessão está perdendo 
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importância. Dito isto, é um setor defensivo que pode ter um bom desempenho se os anúncios econômicos forem recebidos 

negativamente pelo mercado. 

Na f rente de tecnologia, o impacto é ainda menor, pois essas ações tendem a ter um desempenho mais alinhado com a 

Nasdaq. 

 

O fluxo estrangeiro está entrando 

Após fortes entradas em agosto (R$ 16,4 bilhões) e o f luxo líquido de recursos novos quase zerado em setembro (o que 

consideramos muito positivo dada a aguda volatilidade global de setembro), os estrangeiros alocaram mais R$ 11,7 bilhões 

em ações brasileiras em outubro. 

Gráfico 5: Fluxos de entradas de estrangeiros (R$ bi) 

 
Fonte: B3 

 

De fato, as alocações em ações brasileiras por fundos globais, G.E.M e latino-americanos vêm aumentando de forma 

consistente, mostrando claramente uma tendência positiva. Nossas recentes conversas com investidores globais indicam 

maior interesse no mercado brasileiro, especialmente daqueles que desejam reduzir sua exposição à China.  

Com o Ibovespa sendo negociado com um valuation atraente e investidores globais buscando outros mercados emergentes 

para alocar seu capital, esperamos que as alocações para o Brasil cresçam nos próximos meses, especialmente agora 

que a eleição está para trás. 
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Tabela 3: Alocações de fundos em Brasil 

 
Fonte: EPFR 

 

Mais um mês com fluxo de saída de fundos de ações locais 

Recursos têm saído de fundos de ações locais em 13 dos últimos 14 meses, ref letindo diretamente o aumento das taxas 

de juros, com resgates superiores a R$ 60 bilhões no acumulado do ano. 

Em outubro, R$ 3,9 bilhões saíram de fundos de ações locais. No entanto, os fluxos de saída estão desacelerando (R$ 3,4 

bilhões por mês em média set/out vs. R$ 6,5 bilhões em jul/ago). Com o f im do ciclo de aperto monetário, os resgates 

devem desacelerar ainda mais nos próximos meses. 

Gráfico 6: Fundos de ações - fluxo líquido mensal 

 

Gráfico 7: Fundos locais - Alocações 

 

 

 
Fonte: Anbima, estimativas do BTG Pactual   Fonte: Anbima, estimativas do BTG Pactual 

 

 

Alocações de fundos em Brasil Weekly Flows - G.E.M., Global, Global (ex-US) and LatAm Funds

Data G.E.M. Global Global (ex-EUA) LatAm

Dec-15 5,59% 0,58% 0,50% 43,09%

Dec-16 8,15% 0,68% 1,18% 56,03%

Dec-17 6,73% 0,52% 0,69% 56,42%

Dec-18 7,69% 0,54% 0,70% 59,85%

Dec-19 8,18% 0,45% 0,55% 65,86%

Dec-20 5,29% 0,25% 0,36% 62,71%

Dec-21 4,34% 0,26% 0,42% 55,09%

Nov-21 4,34% 0,25% 0,40% 56,37%

Dec-21 4,34% 0,26% 0,42% 55,09%

Jan-22 4,98% 0,32% 0,46% 58,88%

Feb-22 5,51% 0,33% 0,51% 58,30%

Mar-22 6,74% 0,40% 0,69% 58,61%

Apr-22 6,33% 0,34% 0,65% 58,56%

May-22 6,55% 0,48% 0,66% 58,91%

Jun-22 5,67% 0,44% 0,61% 57,41%

Jul-22 6,05% 0,44% 0,70% 60,14%

Aug-22 6,47% 0,53% 0,80% 60,16%

Sep-22 6,99% 0,46% 0,85% 61,31%
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10SIM de Novembro: Aumentando a exposição a micro temas diversificados 

Com a eleição presidencial do Brasil agora para trás, os mercados estão esperando ansiosamente pelo anúncio do novo 

Ministro da Economia. Neste ponto, reforçamos nossa visão de que não esperamos nenhuma disrupção no segmento 

econômico. 

Como af irmamos após o primeiro turno, a votação na Câmara e no Senado reforçou a moderação no Congresso e o moveu 

um pouco mais para a direita, dificultando muito a aprovação de medidas extremas no Congresso. 

Este mês, decidimos introduzir novos temas no 10SIM, aumentando a diversificação enquanto esperamos mais clareza do 

governo eleito. Estamos adicionando distribuição de combustíveis e Açúcar & Etanol ao trazer a Raízen de volta ao 10SIM 

(e a São Martinho à carteira de Small Caps), pois acreditamos que o governo Lula tem menos probabilidade de estender 

isenções de impostos sobre combustíveis no próximo ano, ajudando o etanol a recuperar parte de sua competitividade. 

Além disso, um governo ecologicamente amigável deve favorecer investimentos em energia renovável. 

Também recuperamos a exposição à carne bovina via Minerva, já que o ciclo do gado no Brasil, seu principal mercado, 

está em meio a um turnaround, enquanto mais disponibilidade de gado geralmente significa melhores margens para os 

f rigoríficos. Também vemos uma demanda forte e crescente por carne bovina brasileira globalmente. Por f im, o valuation 

é atrativo e a geração de caixa é forte. 

Estamos adicionando exposição a Petróleo & Gás com a empresa júnior de E&P PetroRio, pois os preços do petróleo 

estão bem suportados globalmente e é a melhor maneira de se expor ao petróleo no Brasil, pelo menos enquanto 

esperamos mais visibilidade na Petrobras. 

Para abrir espaço para esses recém-chegados, decidimos remover a B3 (depois de um bom desempenho no mês 

passado), Ambev (resultados do 3T decepcionaram) e Sabesp (depois de um desempenho muito forte nos últimos meses). 

Mantemos a exposição ao varejo via Renner e Arezzo, pois esperamos que ambas as empresas apresentem bons 

resultados no 2S22 e continuem se beneficiando da melhora da atividade econômica.  

Em bens de capital e transportes, mantemos nossas preferências pela operadora ferroviária Rumo (volumes fortes e yields 

crescentes) e a locadora de carros Localiza. Embora estejamos mais confiantes em construtoras de baixa renda (temos 

Cury em nosso portfólio de Small Caps), mantemos a Cyrela - mais líquida e de alta renda - em nosso 10SIM. 

O gigante de serviços financeiros Itaú e a concessionária Eletrobras completam o portfólio. 

 

Carteira Recomendada de Ações (10SIM): 

 

 

 

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

Itau Bancos ITUB4 15% Itau Unibanco Bancos ITUB4 15%

Ambev Alimentos & Bebidas ABEV3 10% Eletrobras Serviços Básicos ELET6 10%

Eletrobras Serviços Básicos ELET6 10% Localiza Aluguel de Carros RENT3 10%

B3 Financeiro (ex-Bancos) B3SA3 10% Raizen Agronegócio RAIZ4 10%

Localiza Aluguel de Carros RENT3 10% Rumo Infraestrutura RAIL3 10%

Rumo Infraestrutura RAIL3 10% Lojas Renner Varejo LREN3 10%

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

Renner Varejo LREN3 10% Arezzo Varejo ARZZ3 5%

Arezzo Varejo ARZZ3 5% Minerva Alimentos & Bebidas BEEF3 10%

Cyrela Imobiliário CYRE3 10% Cyrela Imobiliário CYRE3 10%

Outubro Novembro

Fonte: BTG Pactual

Tabela 4: Alterações na Carteira para o mês de Novembro 
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Ações do Portfólio: 

 

PetroRio (PRIO3): 

Há muito argumentamos que o perfil de múltiplas aquisições da PRIO, apoiado por um histórico inteligente de fusões e 

aquisições e uma estratégia testada, geraria mais valor e permitiria que as ações fossem negociadas em múltiplos mais 

elevados. E mesmo depois de um desempenho muito forte no acumulado do ano, vemos espaço para mais. A PRIO está 

agora em uma posição única no setor de Petróleo & Gás brasileiro: forte curva de crescimento da produção, espaço para 

cortar ainda mais custos e balanço saudável, o que deve permitir que ela aproveite oportunidades que ninguém mais pode. 

Estamos confiantes nas revisões de reservas mais positivas no curto prazo. O espaço para surpresas operacionais 

negativas limita-se, principalmente, a pequenos atrasos em alguns de seus projetos, algo que preservará uma relação 

risco-retorno convincente para a tese. Por fim, com o crescimento da percepção de risco da Petrobras, a PRIO é um dos 

melhores veículos para quem quer atuar no setor de Petróleo & Gás no Brasil. Com nossa visão ainda otimista sobre os 

preços do petróleo, estamos adicionando a ação ao nosso portfólio 10SIM. 

 

Cyrela (CYRE3):  

A acessibilidade dos compradores de casas se deteriorou nos últimos meses (aumento das taxas de hipoteca, preços de 

venda mais altos devido ao aumento dos custos de construção etc.), mas a Cyrela atua em todos os segmentos 

habitacionais (alta e baixa renda). No geral, ela registrou bons números operacionais recentemente (crescimento de 

lançamentos, relação vendas sobre ofertas decentes, margem bruta resiliente), superando os pares e deve se beneficiar 

de um cenário macro mais favorável (refletindo cortes nas taxas de juros esperados para o próximo ano). Mais importante, 

ela é negociada com um valuation atraente de 1,1x P/VP. 

 

Lojas Renner (LREN3): 

Apesar de uma desaceleração esperada nas vendas no segundo semestre devido à base de comparação difícil no ano 

passado, pressão sobre os resultados da Realize pelo cenário macro difícil e após resultados positivos do segundo 

trimestre, com vendas se recuperando e margens melhorando em relação aos trimestres anteriores, ainda vemos a Renner 

bem posicionada para ganhar participação de mercado no fragmentado segmento de varejo de vestuário brasileiro, dada 

a (i) estrutura da cadeia de suprimentos de última geração; (ii) execução premium; e (iii) iniciativas omnichannel aliado a 

uma melhora gradual na lucratividade e uma confortável posição de caixa líquido (R$ 1,3 bilhão no 2T22), vemos a LREN 

sendo negociada a 18x P/L em 2023, justificando nossa recomendação de Compra (Renner é uma das nossas principais 

teses). 

 

 

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

Itau Unibanco Bancos ITUB4 15% 273.254 - - 9,7x 8,0x 1,9x 1,6x

Eletrobras Serviços Básicos ELET6 10% 115.627 11,8x 6,5x 23,1x 10,6x 1,1x 1,1x

Localiza Aluguel de Carros RENT3 10% 68.988 15,5x 14,3x 31,6x 29,5x 6,2x 5,4x

Raizen Agronegócio RAIZ4 10% 44.241 5,4x 4,0x 12,7x 8,7x 2,0x 1,5x

Rumo Infraestrutura RAIL3 10% 41.003 10,6x 10,1x 81,6x 39,2x 2,7x 2,6x

Lojas Renner Varejo LREN3 10% 29.925 11,5x 8,9x 23,1x 18,1x 3,0x 2,6x

PetroRio Petróleo & Gás PRIO3 10% 29.869 4,8x 3,5x 8,3x 8,2x 3,2x 2,3x

Arezzo Varejo ARZZ3 5% 11.514 16,2x 13,0x 23,3x 20,5x 4,3x 4,0x

Minerva Alimentos & Bebidas BEEF3 10% 7.992 4,6x 4,2x 5,9x 8,0x 6,5x 5,3x

Cyrela Imobiliário CYRE3 10% 7.121 10,1x 9,0x 8,3x 7,1x 1,1x 1,1x

Fonte: BTG Pactual e Economatica

Empresa Setor Ticker Peso (%)
Valor de Mercado 

(R$ mi)

EV/EBITDA P/L P/VPA
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Itaú Unibanco (ITUB4):  

Continua sendo nossa Top Pick entre os bancos brasileiros, apresentando forte crescimento comercial nos últimos 18 

meses, impulsionado por uma transformação cultural. O negócio de atacado teve um desempenho muito bom no 1S22, 

com alta rentabilidade (28% de ROE) e cost-to-income abaixo de 25%. Em 2023, vemos o lucro líquido do Itaú crescer 

15% a/a, após crescer ~20% em 2022 (nossa estimativa). Assumindo isso, ainda vemos o banco negociando abaixo de 8x 

P/L em 2023. Em nossas reuniões recentes, eles disseram que estão lançando as bases para ter um desempenho superior 

nos próximos 5-10 anos. O constante “modo de ataque” do banco e o apetite de crescimento mais forte podem justificar a 

negociação do banco em um múltiplo superior à sua média histórica. Além disso, um cenário de capital mais escasso 

obrigaria as f intechs a focarem em rentabilidade (exatamente como o Itaú), o que também ajuda a nivelar o campo de 

atuação para o incumbente, que há muito é visto como o banco premium do Brasil. Reiteramos o ITUB4 como uma 

recomendação de Compra e uma de nossas Top Picks. 

 

Rumo (RAIL3):  

Estamos construtivos com o momentum dos lucros do curto prazo, ref letindo: (i) uma perspectiva de volumes mais otimista, 

com uma safra recorde de soja projetada para o 22/23; e (ii) uma melhor perspectiva de tarifas, uma vez que os preços 

mais altos do diesel aumentam a competitividade relativa da Rumo. Também acreditamos que a Rumo está no caminho 

certo para entregar o guidance para o ano de 2022, com uma forte expectativa para o terceiro trimestre (na nossa estimativa 

de EBITDA para o terceiro trimestre, a empresa deve atingir 84% do ponto médio de seu guidance para 2022, deixando 

muito espaço para entregar acima das expectativas do mercado), enquanto o segundo semestre deve ser ainda melhor 

graças a maiores volumes e tarifas. Além dos resultados, esperamos que os investidores monitorem: (i) as tarifas e volumes 

nos próximos trimestres; (ii) entrega do guidance de curto e longo prazo; (iii) início das operações do projeto Lucas do Rio 

Verde; (iv) efeitos da renovação dos terminais da MRS e STS11; e (v) impacto do pedágio da BR-163 na competitividade 

da Rumo. Nos níveis atuais, vemos a Rumo negociando a uma TIR real atraente de 10%, justif icando a nossa 

recomendação de Compra. 

 

Arezzo (ARZZ3): 

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

maior poupança de 2020-21 nos últimos meses, principalmente entre as famílias de renda mais alta, com a Arezzo com 

um desempenho superior em nossa cobertura, ainda esperamos um desempenho sólido no segundo semestre 

(crescimento de vendas de +35% a/a, com o segmento de vestuário como principal catalisador), explorando sua execução 

superior em gestão de marcas, a operação bem-sucedida de sua f ranquia asset-light e modelo multimarcas, além de 

contratos de licença e seu ecossistema de casa de marcas, que inclui oportunidades adicionais com a Reserva. A ARZZ3 

sobe 35% no acumulado do ano (negociando a 20,5x P/L em 2023) e continua sendo uma de nossas principais teses, com 

base em: (i) expansão resiliente no mercado local, impulsionada pelo crescimento do e-commerce e multicanal nos 

próximos anos, e por um crescimento mais rápido e uma recuperação do consumo entre as classes de renda mais alta; (ii) 

marcas integradas como Vans e Reserva, com aquisições e oportunidades de licenciamento; e (iii) resultados mais 

saudáveis na operação nos EUA graças aos canais de atacado, e-commerce e reposicionamento de preços desde 2020. 

 

Raízen (RAIZ4):  

Após alguns meses desde que decidimos removê-la, estamos novamente adicionando a RAIZ ao nosso portfólio 10SIM. 

Embora existam riscos associados a mudanças na política de preços de combustível da Petrobras, também vemos chances 

menores das isenções de impostos de combustível serem mantidas no próximo ano (nos níveis federal e estadual). Assim, 

os preços do etanol podem recuperar parte de sua competitividade com base nos preços mais altos da gasolina, o que é 

claramente positivo para as empresas de açúcar e Etanol. Uma agenda ambientalmente mais consciente também poderia 

reforçar a relevância do setor. Alguns meses atrás, dissemos que o desempenho inferior da RAIZ no acumulado do ano 
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não ref lete a mudança na estimativa de lucros durante o período, mas sim compressões de múltiplos à medida que os 

investidores estão menos dispostos a pagar por histórias de crescimento. Com a visibilidade dos lucros no curto prazo 

agora marginalmente melhores, o momento também pode melhorar em breve. Com base nos múltiplos do ano f iscal de 

2024, achamos que o mercado está ignorando os planos de crescimento longo prazo da RAIZ (CAGR de EBIT de 3 anos 

estimado em 20%) e o valor que a empresa tem gerado consistentemente ao operar nos segmentos upstream e 

downstream. 

 

Localiza (RENT3):  

Um nome de alta qualidade que oferece uma boa relação risco-retorno. Vemos grandes sinergias com a fusão da Unidas 

e esperamos que o mercado precifique gradualmente essas sinergias à medida que a empresa avança com a integração. 

Outros temas para melhorar o sentimento dos investidores sobre o nome no curto prazo: (i) normalização gradual do 

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

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

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

segmentos de produtos com baixas taxas de penetração. 

 

Eletrobras (ELET6):  

A ELET6 subiu 25% desde sua capitalização em junho e ainda combina o potencial mais claro do setor de serviços básicos 

e alta liquidez, além de vários catalisadores nos próximos meses com a implementação do turnaround da companhia. 

Wilson Ferreira Jr. tomou posse como CEO em 19 de setembro, e na última sexta-feira a empresa anunciou que (i) a 

administração está discutindo a relação de conversão entre ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) para migração para 

o Novo Mercado, com proposta de 1,1 ação ON para cada ação PN. No fechamento de hoje, o mercado estava precificando 

um spread de 7% de ONs sobre PNs, então ainda há espaço para uma performance extra de 3% para ELET6; e (ii) um 

programa de demissão voluntária que abrange 2,3 mil funcionários elegíveis e está programado para ser feito do dia 1 a 

18 de novembro. O programa custará R$ 1 bilhão, com um payback estimado de 11,2 meses. Esses dois anúncios 

marcaram o início da agenda de turnaround def inida pela administração e ansiosamente aguardada pelo mercado. 

Assumimos uma redução de custos de 60% em um período de 3 anos a partir de 2023. Também vemos o risco de 

reestatização como muito improvável, considerando que, nos termos da privatização, o poder de voto de qualquer acionista 

individual (incluindo todas as entidades relacionadas ao governo) é limitado a 10%. Há também um poison pill de 200% se 

o governo (ou qualquer outro acionista) adquirir o controle acionário da empresa (50+1%), o que neste momento se 

traduziria em +R$ 300 bilhões. E mesmo que o governo decidisse avançar com esse plano, o processo aind a precisaria 

ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que atualmente têm maioria de representantes de centro-direita. 

 

Minerva (BEEF3):  

Vemos uma história de valor brilhante. O ciclo deve jogar a seu favor, com o Brasil à beira de uma mudança no ciclo do 

gado. Mas, mais do que as melhorias do ciclo passado, a quantidade de gado disponível para abate aumentará 

significativamente, o que significa que esperamos que o próximo ciclo seja ainda mais forte do que os anteriores. Também 

acreditamos que uma receita mais forte permanecerá, não apenas porque a demanda chinesa por carne bovina sul-

americana continua elevada, mas também à medida que a menor oferta de carne bovina dos EUA, juntamente com os 

custos mais altos dos grãos (que tornam outras proteínas menos acessíveis), mantêm os preços da carne bovina em níveis 

mais altos. A combinação de receitas fortes e margens melhores devem impulsionar o crescimento dos resu ltados, 

especialmente para uma empresa que agora possui um de seus balanços patrimoniais mais fortes já reportados. Também 

esperamos que os resultados do 3T22 desencadeiem maiores lucros. E, apesar de tudo isso, as ações são negociadas 

com um desconto de 22% em relação aos níveis históricos com base no EV/EBITDA 2023. Um ciclo favorável em um 

momento em que os valuations estão na extremidade inferior da faixa histórica também contribui para uma história de valor 

atraente em uma ação pro-cíclica. Somos Compradores 
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Rentabilidade Histórica: 

Gráfico 8: Performance por ação em Outubro de 2022 

  

 

Performance Histórica: 

Em Outubro, nossa Carteira Recomendada de Ações teve uma performance de +12,1%, contra uma performance de +5,5% 

do Ibovespa e +5,3% do IBRX-50. Desde outubro de 2009, quando o nosso head global de análise e estratégia, Carlos 

Sequeira, assumiu o gerenciamento da Carteira, a rentabilidade acumulada é de 379,2%, ante 88,6% do Ibovespa e 

114,0% do IBX-50. 
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Gráfico 9: Performance Histórica (desde outubro de 2009) 

Fonte: BTG Pactual e Economática 
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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% 37,5% 10,7% 379,2% 88,6%

Fonte: BTG Pactual  e Economatica

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET Carteira Acum. IBOV Acum.OUT NOV DEZ No ano IBOV

Tabela 5: Performance Histórica (desde outubro de 2009) 
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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 custo s resultará em 

redução dos retornos totais demonstrados. 

 

Disclaimer Global 

O conteúdo dos relatórios não pode ser reproduzido, publicado, copiado, divulgado, distribuído, resumido, extraído ou de outra forma referenciado, no 
todo ou em parte, sem o consentimento prévio e expresso do BTG Pactual digital. Nossas análises são baseadas em informações obtidas junto a fontes 

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

suas conclusões. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de renta bilidade 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 f uturo, nem como 

recomendação para qualquer fim. Cada cliente deve, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias.  
 As informações disponibilizadas no conteúdo dos relatórios não possuem relação com objetivos específicos de investimentos, si tuação financeira ou 

necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, 
antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e 

respectivos riscos face a seus objetivos pessoas e à sua tolerância a risco. Portanto, nada nos relatórios constitui indicaçã o 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 ca tegorias de investidores. 

Adicionalmente, a legislação e regulamentação de proteção a investidores de determinadas jurisdições podem não se aplicar a p rodutos 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 re latórios. 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 responsáv el pelo relatório é 
determinada pela direção do departamento de pesquisa e pelos diretores seniores do BTG Pactual S.A. (excluindo os diretores d o 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. Investime ntos envolvem riscos 

e os investidores devem ter prudência ao tomar suas decisões de investimento. O BTG Pactual digital não tem obrigações fiduciárias com os destinatários 
dos relatórios e, ao divulgá-los, não apresenta capacidade fiduciária. 

O BTG Pactual digital, suas empresas afiliadas, subsidiárias, seus funcionários, diretores e  agentes não se responsabilizam e não aceitam nenhum 
passivo oriundo de perda ou prejuízo eventualmente provocado pelo uso de parte ou da integralidade do conteúdo dos relatórios . 

Certificação dos analistas: Cada analista da área de Análise & Research primariamente responsável pelo conteúdo desse relatório de investimentos, 
total ou em parte, certifica que: i) Todos os pontos de vista expressos refletem suas opiniões e pontos de vista pessoais sob re as ações e seus emissores 

e tais recomendações foram elaboradas de maneira independente, inclusive em relação ao BTG Pactual S.A. e / ou suas afiliadas, conforme o caso. 
ii)nenhuma parte de sua remuneração foi, é ou será, direta ou indiretamente, relacionada a quaisquer recomendações ou opiniões específicas aqui 

contidas ou relacionadas ao preço de qualquer valor mobiliário discutido neste relatório.  
Parte da remuneração do analista é proveniente dos lucros do Banco BTG Pactual S.A. como um todo e/ou de suas afiliadas e, co nsequentemente, 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 identifica do 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 

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

