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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  

 

A vacinação deve salvar o dia 

Os mercados globais caíram em janeiro (S&P500 - queda de 1,1%), arrastando o Ibovespa (-3,3% em Reais; e -8,6% em 

Dólares), sob o temor de que o forte ressurgimento da pandemia possa desacelerar a esperada recuperação econômica 

global em 2021. Enquanto os riscos aumentaram claramente, a vacinação está em andamento, as taxas de juros globais 

devem permanecer baixas e os estímulos adicionais nos EUA devem manter o apetite pelo risco em níveis relativamente 

altos. 

 

Mantendo exposição à economia global via Petrobras, Vale e Suzano 

Refletindo nosso otimismo sobre a economia global, estamos mantendo uma forte exposição a ações que se beneficiam 

diretamente desse crescimento global. Nossa carteira inclui Petrobras, Vale e Suzano. 

 

Rede D'Or e PAGS, que recentemente emitiu seu BDR, juntam-se ao 10SIM 

Rede D'Or é uma das estreantes na 10SIM. A empresa oferece uma combinação única de drivers de crescimento 

consideráveis e altos retornos em um setor que está crescendo rapidamente e está longe de ser consolidado. Os valuations 

não são baratos, mas são justificados por fortes perspectivas de crescimento, em nossa opinião. Também estamos 

incluindo o BDR da PagSeguro (PAGS34). Esperamos que a empresa reporte resultados sólidos, com o TPV (volume total 

de pagamentos) expandindo cerca de 60% na comparação anual e as margens crescendo sequencialmente. Vemos a 

PAGS sendo negociada com desconto em relação aos seus principais pares globais, especialmente após a recente 

correção. Para criar espaço para as inclusões da Rede D'Or e PAGS estamos retirando do portfólio Gerdau e B3.  

 

Construtoras, Shoppings, Oi, Totvs e Itaú completam o 10SIM 

Mantemos a exposição às construtoras, através da Cyrela (taxas de hipoteca historicamente baixas e crédito abundante) 

e aos shoppings através da Alliance Sonae (esta última deverá eventualmente recuperar à medida que a vacinação 

avança). Completamos nosso 10SIM com a operadora de telecomunicações Oi, o desenvolvedor de software Totvs e o 

banco Itaú. 
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A vacinação deve salvar o dia 

Os mercados globais caíram em janeiro (S&P500 - queda de 1,1%), arrastando o Ibovespa (-3,3% em Reais; e -8,6% em 

Dólares), sob o temor de que o forte ressurgimento da pandemia possa desacelerar a esperada recuperação econômica 

global em 2021. Depois da recente correção, o Ibovespa, ex-Petrobras e Vale, está sendo negociado a 14,7x P/L  projetado 

de 12 meses, um desvio-padrão acima de sua média histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora os riscos tenham claramente aumentado com várias variações desconhecidas do vírus se espalhando 

globalmente, a vacinação está em andamento (mesmo que em um ritmo mais lento do que o originalmente esperado), as 

taxas de juros globais devem permanecer em níveis baixos recordes por um tempo e os estímulos adicionais nos EUA 

devem manter o apetite de risco em níveis relativamente elevados. 

No Brasil, os candidatos apoiados pelo governo para presidente da Câmara (Arthur Lira) e presidente do Senado (Rodrigo 

Pacheco) são os favoritos para vencer as respectivas eleições nesta segunda-feira. Isso deve dar ao governo, pelo menos 

inicialmente, controle sobre a agenda do Congresso e potencialmente ajudar a fazer avançar seus projetos.  

Com a pandemia aumentando novamente no Brasil (veja a seção Covid para mais detalhes) e novas restrições ao comércio 

e a circulação anunciadas, a pressão política para a extensão dos programas de auxílio está aumentando 

exponencialmente. O programa de auxílio do governo federal terminou em dezembro e as taxas de desemprego estão em 

um recorde de 14,6% (20% se considerarmos a força de trabalho pré-pandemia). 

Gráfico 1:  P/L do projetado de 12 meses - Brasil 

 
Fonte: Economática, estimativas BTG Pactual 

Tabela 1: Carteira Recomendada de Ações (10SIM) para Fevereiro de 2021 
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Gráfico 2: Taxa de desemprego, em % 

 
Gráfico 3: Força de trabalho e emprego (s.a.)  

 

 

 
Fonte: IBGE e ajuste sazonal do BTG Pactual. Nota: números médios 
trimestrais 

 Fonte: IBGE e ajuste sazonal do BTG Pactual. Nota: números médios 
trimestrais. 

 

Embora acreditemos que o governo acabará por ceder à pressão e restabelecer o programa de auxílio ou expandir os 

programas sociais existentes, acreditamos que os novos programas (ou extensão dos existentes) serão limitados (em 

tempo e amplitude) e podem ser compensados pela aprovação de emendas constitucionais que dariam ao setor público 

novos instrumentos para manter os gastos públicos gerais sob controle. 

Em suma, o novo cenário político reforça nossa visão de que as chances combinadas de um cenário relativamente positivo 

na frente fiscal são maiores do que as chances de um resultado negativo. Um resultado positivo, ainda que marginalmente 

positivo, pode ser suficiente para derrubar as taxas reais de longo prazo e subir o Ibovespa.  

 

Gráfico 4: Earnings Yield (L/P menos taxas de juros de 10 

anos) 

 
Gráfico 5: Títulos do governo de longo prazo (NTN-B 2035) 

 

 

 
Fonte: Economática, estimativas BTG Pactual  Fonte: Banco Central 

 

A ajuda pode vir de um programa de vacinação rápida 

Um programa de vacinação rápido e eficaz poderia colocar a economia de volta nos trilhos e reduzir a pressão política por 

um programa de auxílio financeiro maior e mais longo. 
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Embora o Brasil esteja claramente atrás de outros países no que diz respeito à vacinação, o amplo e eficaz sistema de 

saúde público (SUS) e um histórico de programas de imunização bem-sucedidos podem ser fundamentais para ajudar o 

país a se recuperar. 

A falta de vacinas pode ser o principal obstáculo para uma vacinação mais rápida, já que o Brasil demorou para assinar 

acordos com os principais produtores mundiais de vacinas. Mas mesmo esse gargalo pode ser resolvido pela capacidade 

de produção de vacinas do país - graças à Fiocruz e ao Instituto Butantan, o Brasil é referência mundial na produção de 

vacinas. 

Garantir que o Brasil tenha o abastecimento necessário, em tempo hábil, para acelerar a produção local é um dos principais 

obstáculos no momento. 

 

COVID-19: A pandemia está piorando no país; A esperança está em uma vacinação rápida 

No Brasil, a maioria dos dados indica que a pandemia está piorando rapidamente. Quando consideramos os dados mais 

recentes, tanto a média móvel de 7 dias de infecções diárias (51,5 mil vs. 35,8 mil em dezembro) e o número médio de 

mortes diárias aumentou (para 1.067 vs. 706 em dezembro). 

A segunda onda parece estar chegando com força no Brasil. O número de casos que estamos vendo em janeiro já é maior 

do que no pico da primeira onda, enquanto o número de mortes está no mesmo nível. 

 

Gráfico 6: Novos casos diários de COVID-19 no Brasil 

 
Gráfico 7: Novas mortes diárias por COVID-19 no Brasil 

 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil e estimativas do BTG Pactual   Fonte: Ministério da Saúde do Brasil e estimativas do BTG Pactual  

 

Os dados de São Paulo também pioraram. Tanto a média móvel de 7 dias de infecções diárias (em ~11,1 mil vs. 6,3 mil 

em dezembro) e o número médio de mortes diárias aumentou (para 219 contra 137 em dezembro). 
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Gráfico 8: Novos casos diários de COVID-19 em São Paulo 

 
Gráfico 9: Novas mortes diárias por COVID-19 em São 

Paulo 

 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil e estimativas do BTG Pactual   Fonte: Ministério da Saúde do Brasil e estimativas do BTG Pactual  

 

A taxa de ocupação dos leitos de UTI é atualmente de 69% no estado de São Paulo. 

Gráfico 10: Taxas de ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo  

 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil e estimativas do BTG Pactual  

 

Vacinação no Brasil 

Mais de 50 países já iniciaram um plano de imunização. No Brasil, o governo iniciou seu plano de vacinação no dia 17 de 

janeiro. Desde então e segundo informações do “Nosso Mundo em Dados”, o Brasil já vacinou 2,1 milhões de pessoas, o 

que corresponde a aproximadamente 1,0% da população do país. 
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Gráfico 11: Total de vacinas e vacinação por 100 habitantes - Brasil 

 
Fonte: Nosso Mundo em Dados 

 

Proporcionalmente, dos 57 países que já iniciaram a vacinação, o Brasil é o 42º. Mas, se considerarmos o número efetivo 

de doses, o país está em oitavo lugar na lista. 

 

Gráfico 12: Vacinação por 100 habitantes  

 
Fonte: Nosso Mundo em Dados 

 

O plano de imunização do Brasil já contempla 354 milhões de doses em 2021, conforme segue:  
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i. 2 milhões doses importadas da Índia da vacina Oxford/AstraZeneca; 

 

ii. 100 milhões de doses a serem fabricadas localmente pela Fiocruz com IFA (insumos farmacêuticos ativos) 

importados no 1S21; 

 

iii. 110 milhões de doses a serem totalmente fabricadas localmente com IFA nacional pela Fiocruz no 2S21; 

 

iv.  42,5 milhões de doses importadas (provavelmente da vacina Oxford) quando o Brasil aderiu à Covax Facility em 

outubro, uma aliança internacional de vacinas Covid-19 promovida pela OMS, Gavi Alliance (organização 

internacional para melhorar o acesso às vacinas nos países mais pobres) e CEPI (Coalizão para inovações em 

preparação para epidemias) com uma contribuição de R$ 2,5 bilhões, o que deve garantir doses suficientes para 

cobrir pelo menos 10% da população brasileira. 

 

v.  46 milhões de doses adquiridas do CoronaVac via Instituto Butantan (já estão disponíveis 10,8 milhões);  

 

vi.  Opção de aquisição de doses adicionais de 54 milhões de CoronaVac a serem fabricadas pelo Insti tuto Butantan 

(estão chegando insumos para 8,6 milhões de doses adicionais no início de fevereiro). 

 

Tabela 2: Plano de imunização da Covid-19 do Brasil 

 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil e estimativas do BTG Pactual  

 

Com sistemas de produção e distribuição de classe mundial, o Brasil sempre foi referência em 

vacinação 

Um arrojado sistema público de saúde (SUS) e um histórico de assistência governamental aos programas de imunização 

tornaram o Brasil referência em vacinação. Apesar da recente onda de ceticismo em relação aos programas de vacinação, 

o país é historicamente conhecido por seus programas exemplares de imunização e capacidade única de estruturar 

grandes campanhas públicas de vacinação com níveis impressionantemente altos de sucesso. 

Por meio da Fiocruz e do Instituto Butantan, o Brasil é referência mundial em capacidade de produção de vacinas e, com 

a ajuda do SUS, tem grande distribuição. Desde o início da vacinação no país, cerca de 143 mil pessoas foram vacinadas 

em média por dia, e nos últimos 4 dias esse número saltou para 289 mil. Em nossa opinião, com as vacinas e insumos em 

território nacional, o Brasil poderá oferecer à sua população uma vacinação extremamente rápida e eficaz.  

 

O grande problema agora é a disponibilidade de vacinas 

Desde o início, a pandemia tem sido motivo de disputas políticas no país, reduzindo a eficácia das políticas de combate à 

doença. A vacinação claramente não escapou dessa situação. 

De acordo com o Ministro da Saúde, o Brasil tem atualmente ~10,8 milhões de vacinas disponíveis da Sinovac e 2 milhões 

da Oxford/AstraZeneca. Essa quantidade seria suficiente para vacinar apenas mais de 7 milhões de pessoas. Segundo o 

Conass, até o momento, foram administradas aos estados 8,9 milhões de doses (2 milhões de doses da vacina 

Oxford/AstraZeneca e 6,9 milhões de doses da vacina CoronaVac). Esse conjunto de doses deve ser suficiente para 

vacinar 5,3 milhões de pessoas, conforme projeta o Conass. 

Vacina Adquirente / fabricante Doses (milhões) Detalhes

Oxford/AstraZeneca FioCruz 2,0 Doses importadas da Índia

Oxford/AstraZeneca FioCruz 100,4 Doses fabricadas no Brasil com IFA importado (ingredientes farmacêuticos ativos)

Oxford/AstraZeneca FioCruz 110 Doses fabricadas no Brasil com IFA nacional (produção 100% nacional) no 2S21

Sinovac Butantan 100 46 milhões de doses já adquiridas; 56 milhões de doses com opção de compra

Covax Facility Ministério da saúde 42,5 Doses prováveis da AstraZeneca sendo fornecidas de acordo com o Acordo de Covax Facility

354,9Doses totais asseguradas
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Segundo Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, mais insumos devem chegar no início de fevereiro e serão destinados 

à produção de mais 8,6 milhões de doses de CoronaVac. É importante ressaltar que, após sua chegada ao país, essas 

vacinas serão produzidas e embaladas, e passarão por um processo de qualidade que deve durar em torno de 20 dias. Só 

então eles serão liberados para vacinação. 

O público-alvo prioritário do plano de vacinação é de 77,2 milhões de pessoas. Esse universo inclui profissionais de saúde, 

idosos, pessoas com deficiência, povos indígenas, comunidades quilombolas e trabalhadores da área de educação, 

segurança e transporte. Para imunizar todo este grupo prioritário, são necessárias mais de 154 milhões de doses 

(considerando duas doses por pessoa). 

Até que o Brasil comece a fazer seus próprios insumos, algo para o qual tem grande capacidade produtiva, devem ser 

esperados períodos de baixa vacinação. Acreditamos que há grandes chances de que, com a capacidade produtiva em 

funcionamento, o Brasil comece a exportar vacinas para outros países. 

 

Longo caminho a percorrer 

Embora algumas vacinas já estejam sendo aplicadas no país, devemos continuar a ver restrições ao comércio e às 

atividades culturais em 2021. 

Com poucas vacinas no país e um longo caminho a percorrer apenas para vacinar o grupo prioritário, não consideramos 

que a vacinação terá um efeito rápido na curva de novos casos e óbitos no Brasil. Há uma chance considerável de que o 

alto número de casos e mortes não diminua por alguns meses. Se considerarmos as novas linhagens que estão surgindo, 

como a descoberta de Manaus, pode demorar um pouco para que as coisas voltem ao normal no país.  

 

Fortes fluxos para ações 

A alocação em ações por investidores locais terminou o ano passado em 15,2%, o maior nível desde 2010. Em nossa 

opinião, a alocação em ações por investidores locais aumentará ainda mais com o tempo, principalmente devido ao nível 

historicamente baixo da taxa Selic. Se a alocação retornar aos níveis do ano de 2007 (22%), e com base no atual AuM da 

indústria de fundos, isso significaria um aumento de ~R$ 340 bilhões no AuM dos fundos de ações. 

Gráfico 13: Alocações de fundos locais  

 
Fonte: Anbima e estimativas do BTG Pactual  
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Investidores estrangeiros estão aumentando exposição ao Brasil 

O aumento do apetite de risco dos mercados globais pode ser a principal força motriz para as ações dos mercados 

emergentes em 2021. Perspectivas encorajadoras para a economia global, com a vacinação em andamento, taxas de juros 

historicamente baixas em todo o mundo e estímulos adicionais nos EUA devem manter o apetite pelo risco relativamente 

em níveis altos. 

Gráfico 14: Fluxos de entrada para fundos G.E.M. (Global 

Emerging Markets) - R$ bilhões  

 
Gráfico 15: Fluxos de entrada em fundos globais (R$ bilhões) 

 

 

 
Fonte: EPFR  Fonte: EPFR 

 

Seguindo a tendência de maior exposição a mercados emergentes, os fundos GEM (Global Emerging Markets), Global, 

LatAm e BRIC aumentaram sua exposição a ações brasileiras no final do ano passado. Mas , mesmo depois desse 

movimento, os fundos Global, GEM e BRIC ainda têm apenas uma pequena fração de seus recursos alocados no Brasil. 

Em nossa opinião, é improvável que as alocações atinjam níveis semelhantes aos de 2011. Mas, considerando os números 

vistos no final de 2019, é perceptível que ainda há muito espaço para as alocações aumentarem.  
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Tabela 3: Alocações de fundos no Brasil 

 
Fonte: EPFR 

 

Nos últimos dois meses, tivemos um vislumbre do que o aumento do interesse nos mercados emergentes pode significar 

para as ações locais. No 4T20, os fluxos de entradas em ações brasileiras por investidores estrangeiros atingiram R$ 56 

bilhões, e as fortes entradas continuaram em janeiro, com um adicional de R$ 23,3 bilhões até 27 de janeiro. 

 

Gráfico 16: Entrada de estrangeiros em ações brasileiras (R$ bilhões) 

 
Fonte: B3 

 

Alocações de fundos no Brasil

Data G.E.M. Global LatAm BRIC

Dec-11 16,40% 1,94% 65,36% 33,32%

Dec-12 11,91% 1,02% 57,81% 27,56%

Dec-13 10,99% 0,90% 53,62% 22,46%

Dec-14 8,63% 1,08% 50,55% 20,67%

Dec-15 5,59% 0,58% 43,09% 12,60%

Dec-16 8,15% 0,68% 56,03% 17,51%

Dec-17 6,73% 0,52% 56,42% 14,69%

Dec-18 7,69% 0,54% 59,85% 18,49%

Dec-19 8,18% 0,45% 65,86% 17,44%

Jan-20 7,80% 0,44% 62,79% 16,64%

Feb-20 7,21% 0,40% 62,67% 12,39%

Mar-20 5,41% 0,28% 60,30% 9,03%

Apr-20 4,98% 0,17% 57,72% 8,77%

May-20 5,21% 0,18% 59,31% 10,15%

Jun-20 5,17% 0,18% 61,50% 10,41%

Jul-20 5,30% 0,20% 64,15% 10,76%

Aug-20 4,67% 0,18% 62,09% 9,42%

Sep-20 4,40% 0,17% 61,08% 11,53%

Oct-20 4,31% 0,18% 60,15% 8,82%

Nov-20 4,98% 0,20% 60,17% 9,93%

Dec-20 5,29% 0,25% 62,71% 10,37%
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Investidores de varejo estão aumentando sua participação no mercado 

No final de 2020, havia 3,2 milhões de contas de varejo na Bovespa, 94% a mais do que no final de 2019.  

Gráfico 17: Número de contas de varejo ('000)  

 
Fonte: B3 

 

O mercado de capitais está em alta 

Os dados do mercado de capitais de dezembro foram divulgados pelo B3. No mês, foram fechados 5 negócios (3 IPOs e 

2 Follows-on), que arrecadaram R$ 16,8 bilhões. O IPO da Rede D'or aconteceu no mês e foi o maior desde 2013, 

arrecadando R$ 11,4 bilhões. 

Com os números de dezembro, 2020 foi o ano com maior volume financeiro em ECM (Equity Capital Markets) desde 2010. 

Excluindo o follow-on da Petrobras de 2010, que arrecadou R$ 120 bilhões, 2020 é o ano com maior volume financeiro já 

registrado no mercado brasileiro. 

 

Gráfico 18: Volume total de IPO e Follow -on (R$ bilhões) 

 
Fonte: B3 

 

2020 também foi o ano com o segundo maior número de negócios, com 53 negócios (28 IPOs e 25 Follow-Ons). 
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Gráfico 19: Números de negócios: IPO e Follow-Ons  

 
Fonte: B3 

 

Melhor perspectiva e preços mais altos das commodities levaram à revisão para cima dos lucros 

As melhores perspectivas econômicas levaram nossos analistas a revisar (+7,0%) suas projeções de lucros para 2020 (ex-

Petrobras e Vale), quando comparadas à nossa última revisão em setembro. O lucro das empresas domésticas aumentou 

4,5%, enquanto o lucro das empresas de commodities caiu apenas 1,0%. 

Para 2021, nossas estimativas de lucro também melhoraram significativamente (+ 7,8%), mas neste caso, principalmente, 

devido às perspectivas muito melhores para as exportadoras de commodities em uma combinação de preços mais altos e 

um Real mais fraco. 

 

Gráfico 20: Revisões de resultados de 2020 ex-Petro & Vale 

(R$ milhões) 

 
Gráfico 21: Revisões de resultados de 2021 ex-Petro & Vale 

(R$ milhões) 

 

 

 
Fonte: Estimativas do BTG Pactual   Fonte: Estimativas do BTG Pactual  
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Gráfico 22: Revisões dos Lucros domésticos para 2020 (R$ 

milhões) 

 
Gráfico 23: Revisões dos Lucros domésticos para 2021 (R$ 

milhões) 

 

 

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

 

Gráfico 24: Revisões dos Lucro das empresas de 

commodities em 2020 (R$ milhões)  

 
 

Gráfico 25: Revisões dos Lucro das empresas de 

commodities em 2021 (R$ milhões) 

 

 

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

 

Bancos, Serviços Básicos, Alimentos e Construção Civil impulsionaram as revisões de lucros de 2020 

Nossos analistas fizeram revisões consideráveis em suas estimativas de lucros para 2020 para Bancos, Serviços Básicos, 

Alimentos e Construção Civil nos últimos 3 meses. Agora, modelamos os Bancos com lucros R$ 2,4 bilhões maiores do 
que há três meses. A maior parte dessa revisão reflete os números do Santander no 3T20, principalmente devido a uma 

provisão para créditos de liquidação duvidosa muito menor do que o esperado de R$ 3,1 bilhões, queda de 54% t/t e 7% 
a/a, e R$ 2,6 bilhões abaixo de nossa estimativa. As expectativas de lucros para o setor de Alimentos também foram 

maiores devido aos excelentes resultados do 3T20, principalmente na JBS. 

O lucro de Serviços Básicos (Utilities) foi revisado em +14%, refletindo principalmente o aumento do IGP-M nos últimos 

meses. As empresas de linhas de transmissão têm alguns de seus contratos reajustados pelo IGP-M, que aumentou 23% 
em 2020. 

A Construção Civil apresentou uma dinâmica diferente nesta última revisão. As estimativas dobraram para o setor nos 
últimos 3 meses (R$ 2,9 bilhões vs. R$ 1,4 bilhão 3 meses atrás), principalmente devido à Cyrela, que contabilizou um 

lucro de R$ 1,2 bilhão com os IPOs Plano & Plano, Cury e Lavvi. 
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Gráfico 26: Revisão de resultados de 2020: contribuição setorial (R$ milhões)  

 
Fonte: Estimativas do BTG Pactual   

 

Metais & Mineração, Petróleo & Gás e Bancos impulsionaram as revisões de lucros de 2021  

Em 2021, embora tenhamos aumentado nossas estimativas de lucros para vários setores nos últimos 3 meses, apenas 

Metais & Mineração, Serviços Básicos, Papel & Celulose e Agronegócio devem agora reportar lucros mais altos em 
comparação com nossas estimativas pré-pandemia. 
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Tabela 4: Revisão de Lucros de 2021 por setor (R$ milhões) 

 
Fonte: Estimativas do BTG Pactual   

 

As empresas de Metais & Mineração são as principais impulsionadoras das revisões de lucros de 2021, seguidas por 

Petróleo & Gás e Bancos. 12 dos 18 setores tiveram seus lucros de 2021 revisados para cima em comparação com 9  

setores três meses atrás. 

 

Setor 15 meses atrás 6 meses atrás 3 meses atrás Hoje

Agronegócio 3.364                 2.703                 3.266                 3.401                 

Revisão -19,7% 20,8% 4,1%

Aéreas & Milhas 1.999                 1.281                 975                    (1.068)               

Revisão -35,9% -23,8% -209,5%

Bancos 103.260             73.512               76.544               81.411               

Revisão -28,8% 4,1% 6,4%

Bens de Capital 4.738                 2.422                 2.663                 3.399                 

Revisão -48,9% 10,0% 27,6%

Aluguel de Carros & Logística 2.407                 1.950                 1.894                 2.205                 

Revisão -19,0% -2,9% 16,4%

Educação 2.543                 1.138                 925                    842                    

Revisão -55,2% -18,8% -9,0%

Financeiro ex-bancos 14.721               11.135               11.003               11.977               

Revisão -24,4% -1,2% 8,9%

Alimentos & Bebidas 22.902               22.809               22.295               21.136               

Revisão -0,4% -2,3% -5,2%

Saúde 2.961                 2.378                 2.241                 2.371                 

Revisão -19,7% -5,8% 5,8%

Infraestrutura 4.303                 3.319                 3.517                 3.406                 

Revisão -22,9% 6,0% -3,2%

Metais & Mineração 41.429               47.252               80.354               128.584             

Revisão 14,1% 70,1% 60,0%

Petróleo & Gás 37.668               14.092               31.575               37.142               

Revisão -62,6% 124,1% 17,6%

Papel & Celulose 3.952                 7.626                 9.584                 11.411               

Revisão 92,9% 25,7% 19,1%

Construção Civil 3.424                 2.745                 2.470                 2.814                 

Revisão -19,8% -10,0% 13,9%

Propriedades Comerciais 3.418                 2.287                 2.094                 2.022                 

Revisão -33,1% -8,5% -3,4%

Varejo 13.229               11.410               11.487               10.097               

Revisão -13,8% 0,7% -12,1%

Tele & tech 8.788                 7.559                 7.424                 8.090                 

Revisão -14,0% -1,8% 9,0%

Serviços Básicos 20.368               24.182               26.335               28.735               

Revisão 18,7% 8,9% 9,1%
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Gráfico 27: Revisão de lucros de 2021: contribuição setorial (R$ milhões) 

 
Fonte: Estimativas do BTG Pactual   

 

Grandes revisões para Metais & Mineração e Petróleo & Gás, principalmente devido a preços mais altos 

de commodities 

O setor de Metais & Mineração teve as maiores revisões de lucro de 2021, com um grande aumento de R$ 48 bilhões vis-
à-vis nossas expectativas de 3 meses atrás (R$ 129 bilhões vs. R$ 80 bilhões), refletindo preços mais elevados de minério 

de ferro esperados para o ano (US$ 130/t). Esperamos agora que a Vale reporte R$ 114 bilhões em lucros em 2021 (contra 
R$ 73 bilhões três meses atrás). 

No lado de Petróleo & Gás, as revisões foram impulsionadas principalmente pelos preços mais altos do Brent. Esperamos 
agora que a Petrobras registre lucro de R$ 34 bilhões em 2021 (vs. R$ 29 bilhões três meses atrás). 

 

Lucro dos bancos também melhorou 

Os lucros dos bancos para 2021 também melhoraram em relação às nossas projeções de setembro. Estimamos agora que 
o setor bancário terá lucro de R$ 81 bilhões contra R$ 77 bilhões três meses atrás. Ao contrário das revisões feitas em 

2020, esta foi uma tese macro e não relacionada a nenhuma empresa específica, pois: 

i. As medidas governamentais conseguiram cortar custos de mão de obra e pagamentos de salários;  

ii. O governo e o Banco Central também agiram em tempo hábil para liberar programas de auxílio financeiro (por 

exemplo, Coronavoucher) para pessoas físicas e PMEs e para aumentar a liquidez do sistema financeiro;  

iii. A historicamente baixa taxa de juros Selic foi importante para reduzir os níveis de serviço da dívida. 

A melhora do cenário para os bancos brasileiros fez com que nossas projeções de provisão de empréstimos para 2021 
diminuíssem para o setor, enquanto todos os grandes bancos tiveram seus lucros revisados para cima. 

Embora a percepção sobre a qualidade da carteira de crédito venha melhorando, consideramos importante sinalizar que o 
real impacto da crise ainda é desconhecido. No ano passado, os bancos concederam períodos de carência para clientes 

que tiveram dificuldades com seus pagamentos e o Coronavoucher aumentou a renda dos clientes no ano, levando a taxas 
de inadimplência mais baixas. As provisões já apresentam um aumento na inadimplência em 2021, mas o nível de 

provisões que será efetivamente exigido ainda é incerto. 
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Lucros consolidados de 2021E agora estão 24% acima de 2019 

Embora seja um fato que as empresas tiveram um grande impacto nos lucros em 2020 devido à crise do Coronavírus  
(nossa estimativa de lucros consolidados ex-Petrobras e Vale ainda está com queda de 26% a/a para 2020), esperamos 

uma grande recuperação em 2021 (+ 68% a/a). Estamos agora modelando para o lucro consolidado de 2021 ex-Petrobras 
e Vale crescer 24% em relação a 2019, em comparação com um crescimento de 15% três meses atrás. A maior parte da 

recuperação nos lucros de 2021 reflete as melhores perspectivas para as exportadoras de commodities. 

Para as empresas que vendem no mercado doméstico, modelamos que os lucros consolidados caiam 19% em 2020 e 

cresçam 33% em 2021, o que implica um crescimento de 7% em 2021 vs. 2019.  

Tabela 5: Lucro consolidado das empresas com cobertura do BTG Pactual (R$ milhões) 

 
Fonte: Estimativas do BTG Pactual   

 

 

Setor Financeiro impede melhor desempenho de nomes domésticos em 2021 

Embora modelemos os lucros das empresas que vendem basicamente no mercado doméstico para crescer 7% em 2021 

vs. 2019, a maioria dos setores deve apresentar um crescimento de lucros muito maior no período.  

Os lucros das empresas domésticas não estão crescendo mais rapidamente porque esperamos um declínio nos lucros das 

empresas do setor de serviços financeiros. Embora esperemos que os lucros dos bancos se recuperem em 2021 vs. 2020 
(+R$ 20 bilhões), ainda modelamos que os lucros de 2021 caiam R$ 2 bilhões em relação aos níveis de 2019. 

Os lucros do setor financeiro ex-bancos também devem ser um pouco menores do que em 2019 (-R$ 415 milhões para 

ser mais preciso). É importante destacar que a venda da IRB pelo BBSE em 2019 já foi ajustada para esse valor.  
Considerando os lucros pontuais de R$ 2,4 bilhões registrados pelo BBSE, a queda seria muito maior.  

Se excluirmos o lucro das empresas financeiras, o lucro doméstico aumentaria 19% na comparação 2021 vs. 2019.  

 

2018 2019 2020E 2021E 2022E

Cobertura BTGP 199.875     201.510     144.592     368.881     358.701     

crescimento a/a 0,8% -28,2% 155,1% -2,8%

Cobertura BTGP (ex-Petr&Vale) 149.033     178.142     131.644     221.050     242.652     

crescimento a/a 19,5% -26,1% 67,9% 9,8%

Doméstico 130.101     172.872     139.471     185.074     209.671     

crescimento a/a 32,9% -19,3% 32,7% 13,3%

Commodities 69.775        28.638        5.121          183.807     149.030     

crescimento a/a -59,0% -82,1% 3489,6% -18,9%
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Tabela 6: Crescimento de lucros de setores domésticos (R$ milhões) 

 
Fonte: Estimativas do BTG Pactual  

 

Esperamos que alguns setores domésticos reportem grandes melhorias de lucros em 2021 vs. 2019, especialmente 

Serviços Básicos (Utilities), com um lucro consolidado definido para crescer R$ 4,8 bilhões (+19%). Varejo (+R$ 3,2 bilhões, 
+39%) e Bens de Capital (+R$ 2,1 bilhões, +133%) também se destacam. 

Gráfico 28: Crescimento dos lucros (2021 vs. 2019) 

 
Fonte: Estimativas do BTG Pactual  

 

Setor 2020 vs 2019 2021 vs 2020 2021 vs 2019

Serviços Básicos (2.473)                  7.318                    4.845                    

Varejo (3.160)                  6.375                    3.215                    

Bens de Capital (573)                      2.642                    2.069                    

Imobiliário 585                        1.121                    1.706                    

Infraestrutura 32                          1.582                    1.614                    

Aluguel de Carros & Logística 16                          1.320                    1.336                    

Saúde 191                        828                        1.018                    

Telecom (802)                      1.395                    593                        

Software (91)                        351                        260                        

Educação (2.613)                  2.436                    (177)                      

Financerio ex-bancos (1.669)                  1.254                    (415)                      

Alimentos & Bebidas 5.708                    (6.569)                  (861)                      

Aéreas & Milhas (6.054)                  5.103                    (951)                      

Bancos (22.499)                20.449                  (2.050)                  

132,7%

74,6%

74,6%

59,0%

38,5%

34,5%

34,4%

29,4%
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-3,9%

-17,4%

Bens de Capital

Infraestrutura

Aluguel de Carros & Logística

Software

Varejo

Petróleo & Gás

Imobiliário

Saúde

Serviços Básicos

Telecom

Agronegócio

Bancos

Financeiro ex-bancos

Alimentos & Bebidas

Educação



 

20 

 

Carteira Recomendada de Ações (10SIM) 

BTG Pactual Equity Research 

 (10SIM) 

 

 

Carteira Recomendada de Ações (10SIM): 

 

 

10SIM para Fevereiro: Rede D’Or e PAGS são as novidades 

Embora os riscos tenham claramente aumentado com diversas variações desconhecidas do vírus se espalhando 

globalmente, a vacinação está em andamento (mesmo em um ritmo mais lento do que o originalmente esperado), as taxas 

de juros globais devem permanecer em níveis historicamente baixos por um tempo e estímulos adicionais nos EUA devem 

manter o apetite de risco em níveis relativamente elevados. 

Com isso em mente, estamos mantendo uma exposição relativamente grande a nomes que se beneficiam diretamente de 

uma economia global potencialmente forte. A gigante petrolífera brasileira Petrobras está bem posicionada para lucrar com 

uma economia global em crescimento e com os preços do petróleo. Em 2021, continuará executando sua estratégia de 

venda de ativos de baixo retorno, desalavancagem e foco no negócio de Exploração & Produção de alto retorno. 

A exportadora de minério de ferro Vale e a produtora de Papel & Celulose Suzano também devem se beneficiar diretamente 

do crescimento da demanda global e dos preços recordes do minério de ferro, no caso da Vale, e do aumento dos  preços 

de papel e celulose, no caso da Suzano. 

Este mês estamos adicionando a 10SIM, a recentemente listada empresa de saúde Rede D'Or. A empresa oferece uma 

combinação única de oportunidades de crescimento considerável e altos retornos em um setor que es tá crescendo 

rapidamente e está longe de ser consolidado. As oportunidades de crescimento incluem: i) consolidação (dez maiores 

empresas hospitalares com menos de 20% de participação); ii) fundamentos de alto crescimento da indústria (gastos 

privados com saúde crescerão dois dígitos anualmente); e iii) poderosa plataforma de M&A. O valuation não é barato, mas 

é justificado por fortes perspectivas de crescimento, em nossa opinião. 

Também estamos incluindo a BDR da PagSeguro (PAGS34) na 10SIM neste mês. Esperamos que a empresa divulgue 

resultados sólidos, com o TPV (volume total de pagamentos) expandindo cerca de 60% a/a e as margens crescendo 

sequencialmente. A empresa está se beneficiando de um mercado endereçável em expansão e de fortes perspectivas 

para seu banco digital (PagBank). Neste momento, vemos a PAGS sendo negociada com um desconto em relação aos 

seus principais pares globais, especialmente após a recente correção. Além disso, o BDR recentemente criado pela PAGS 

permitirá que os investidores locais negociem o nome com mais facilidade. 

Estamos mantendo nossa exposição às construtoras, por meio da Cyrela, por conta de taxas de juros imobiliários baixas 

e abundância de crédito de longo prazo. Também mantemos a operadora de shopping centers Alliance Sonae, que tem 

ficado bastante defasada em relação ao mercado. Esperamos que o setor se recupere à medida que a vacinação avança 

no Brasil. 

Completamos nosso 10SIM com a operadora de telecomunicações Oi, a desenvolvedora de software Totvs e o Itaú. 

Resumindo, nossa 10SIM começa fevereiro com: Petrobras, Vale, Suzano, Cyrela, Oi, Totvs, Aliansce Sonae, Itaú, Rede 

D'Or e PAGS. 

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

Vale Metais Básicos VALE3 15% Vale Metais Básicos VALE3 15%

Petrobras Petróleo & Gás Natural PETR4 10% Petrobras Petróleo & Gás Natural PETR4 10%

Itaú Bancos ITUB4 10% Itaú Bancos ITUB4 10%

Gerdau Metais Básicos GGBR4 10% Rede D'Or Saúde RDOR3 10%

B3 Financeiras B3SA3 10% PagSeguro Financeiras PAGS34 10%

Totvs Softw are TOTS3 10% Totvs Softw are TOTS3 10%

Suzano Papel & Celulose SUZB3 10% Suzano Papel & Celulose SUZB3 10%

Cyrela Construção Civil CYRE3 10% Cyrela Construção Civil CYRE3 10%

Oi S.A. Telecomunicações OIBR3 10% Oi S.A. Telecomunicações OIBR3 10%

Aliansce Sonae Shoppings ALSO3 5% Aliansce Sonae Shoppings ALSO3 5%

Janeiro Fevereiro

Fonte: BTG Pactual

Tabela 7: Alterações na Carteira para o mês de Fevereiro 
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Ações do Portfólio: 

 

 

Vale (VALE3): 

A história de transformação da Vale nos últimos anos tem sido notável, marcando o renascimento de um gigante da 

mineração. A tragédia de Brumadinho tem exercido forças de choque na gestão para mudar os rumos da empresa. 

Consequentemente, a segurança e uma agenda ESG mais ampla se tornaram metas primordiais de longo prazo, à medida 

que a Vale busca restaurar a credibilidade junto à sociedade. Ainda assim, estamos convencidos de que a Vale 

permanecerá altamente “amigável aos acionistas” no futuro (esperamos um dividend yield de 12% em 2021). Os 

fundamentos do minério de ferro (oferta e demanda) permanecem fortes, já que a demanda da China continua nos 

surpreendendo (Produção de aço chinesa crescendo ~ 7% no acumulado do ano!), o que levou os preços do minério de 

ferro acima de US$ 160/t (o início de outro super ciclo?). Embora as ações da Vale estejam inegavelmente baratas sob 

qualquer métrica, acreditamos que a redução do risco das ações será um processo gradual baseado em três pilares: (i) 

retorno de caixa; (ii) uma forte recuperação dos volumes e redução dos custos futuros; e (iii) uma percepção ESG que 

melhora marginalmente (longo prazo). Vemos a ação sendo negociada a 3,0x EBITDA 2021 (diferença relevante para os 

pares), e a mantemos em nosso portfólio, pois ainda vemos potencial de valorização, mesmo punindo as ações por vários 

ângulos. 

 

Aliansce Sonae (ALSO3):  

No início da pandemia, não estávamos tão positivos em relação aos shoppings. Mas, nos últimos meses, o desempenho 

operacional dos shoppings tem melhorado muito, assim como para a Aliansce Sonae: (i) as vendas recuperaram muito 

(88% dos níveis pré-Covid em outubro); (ii) eles têm conseguido arrecadar aluguéis quase em linha com a recuperação 

das vendas; e (iii) as taxas de vacância não aumentaram muito até agora (queda de apenas 130 bps a/a no 3T20). E 

apesar do cenário ainda incerto (segunda onda de infecções, descontos, aumento da vacância no 1T21), a Aliansce Sonae 

tem um balanço sólido com a menor alavancagem entre os pares e acreditamos que as vendas estão se recuperando 

semanalmente, enquanto que a probabilidade de uma vacina é muito maior agora (o que é um claro gatilho positivo para 

shoppings). Além disso, a ALSO3 caiu ~50% em 2020, portanto, a ação está extremamente atraente negociando a 13x 

P/FFO 2021E e rendendo uma TIR real de 8,8% (~500bps spread sobre as taxas de juros reais de longo prazo).  

 

Petrobras (PETR4): 

Nas últimas duas semanas, as ações da PETR sofreram e tiveram desempenho inferior aos preços do petróleo devido a 

ruídos políticos relacionados à capacidade da empresa de ajustar os preços domésticos dos combustíveis e continuar 
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perseguindo o IPP (Paridade de Preços Internacionais) em meio a rumores de que os caminhoneiros estão considerando 

uma nova greve. Embora reiteremos que o momento de tais discussões é terrível, dado o estágio de negociações das 

refinarias da empresa, mantemos nosso caso base e acreditamos que a PETR permanecerá independente para executar 

sua estratégia. O simples fato de a posição do Castello Branco permanecer incontestada parece, a nosso ver, uma prova 

disso. Nossa visão positiva sobre Petrobras continua refletindo sua resiliência de longo prazo, mesmo sob um ‘novo normal’ 

para os preços do petróleo, sustentado por ativos de Exploração & Produção de primeira linha. Embora permaneçamos 

conservadores quanto ao ritmo de recuperação do preço do petróleo bruto, o foco da Petrobras em projetos de alto retorno 

na área do pré-sal significa que a empresa deve ser capaz de reduzir o ponto de equilíbrio do petróleo abaixo de $30/bbl, 

abrindo caminho para lucros sustentáveis a longo prazo. Sob a curva de preço do petróleo atual, vemos as ações sendo 

negociadas com um atraente FCFE para o próximo ano, que vemos como não condizentes com base em uma história de 

alta convicção de desalavancagem e redução de riscos. Por fim, nossa sensação é que os investidores não estão dispostos 

a pagar por esse fluxo de caixa até que haja maior visibilidade de que finalmente será pago aos acionistas. Depois de 

adicionar mais flexibilidade à sua política de dividendos, e com a dívida bruta já em US$ 80 bilhões, realmente achamos 

que a PETR pode acelerar os dividendos mais cedo do que o esperado. Vemos a PETR como a história de valor mais 

assimétrica dentro do universo de empresas que cobrimos. 

 

PagSeguro (PAGS34):  

Esperamos que a PAGS registre fortes números no 4T, com crescimento de TPV (volume total de pagamentos) de ~60% 

a/a e margens melhorando sequencialmente. Os pagamentos eletrônicos aceleraram devido à pandemia e a PagSeguro 

tem sido um dos principais beneficiários dela. O TAM (mercado total endereçável) em adquirência expandiu com mais 

pessoas com necessidade de receita adicional e o crescimento de seu banco digital PagBank explodiu. Esperamos que a 

receita acelere em 2021/22, o que, combinado com uma melhor narrativa/governança corporativa, deve permitir que as 

ações da PAGS se recuperem em seu valuation descontado em relação aos seus principais pares globais. As ações caíram 

mais de 10% no acumulado do ano sem um motivo específico, oferecendo um ponto de entrada atraente. Além disso, 

sinalizamos que a PAGS agora tem um BDR no ticker PAGS34, que acreditamos que permitirá aos investidores locais 

investir mais facilmente no nome. Dito isso, decidimos incluir a ação no 10SIM deste mês.  

 

Itaú (ITUB4): 

Com as taxas de juros de curto prazo em tendência de alta, faz sentido ganhar exposição aos bancos. Os bancos também 

devem se beneficiar da recuperação econômica e de uma base de comparação baixa após um 2020 desafiador. Nossa 

Top Pick entre os grandes bancos comerciais do Brasil é o Itaú. A nosso ver, o Itaú parece estar caminhando na direção 

certa e tomando decisões corretas para transformar o banco de dentro para fora. Além disso, o spin-off da participação na 

XP pode trazer momentum para o valuation da ação. 

 

Totvs (TOTS3): 

O negócio principal da Totvs permanece resiliente, com oportunidades interessantes de venda cruzada e com uma 

opcionalidade na frente da TechFin. O histórico comprovado de execução da Totvs é um bom indicador, pois parece 

alavancar sua base de clientes. As vendas da Totvs estão diretamente relacionadas ao desempenho da economia em 

geral (ela vende seus serviços em diferentes setores e regiões), portanto, a recuperação da economia deve afetar 

positivamente as receitas recorrentes da empresa. Além disso, para quem busca uma proteção mais ativa contra o aumento 

da inflação, a Totvs pode ser uma excelente opção (receita ajustada pela inflação em um serviço essencial e de difícil 

substituição). 
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Rede D’or (RDOR3): 

Com um Beta baixo e um setor mais resiliente, agora favorecemos a exposição à saúde, especialmente para investidores 

que buscam mais proteção em tempos de volatilidade aguda do mercado. Portanto, após seu recente IPO (o maior em 

2020 no Brasil e o segundo maior na indústria hospitalar global), a Rede D'Or (nossa Top Pick em saúde) agora se junta 

ao portfólio 10SIM. Além de um momentum atrativo de lucros e na atividade de M&A (2021 deve ser um ano notável nesta 

frente), a RDOR oferece uma combinação única de oportunidades de crescimento consideráveis e retornos elevados em 

um setor que está longe de ser consolidado e em constante crescimento. Com um CAGR de EBITDA robusto de 35% 

(2011-2019), a Rede D'Or tem um dos melhores históricos entre as large caps da América Latina. E os motores de 

crescimento da empresa até agora devem permanecer em vigor: (i) consolidação (dez maiores empresas de hospitais com 

menos de 20% de participação); (ii) os fundamentos de alto crescimento da indústria (gastos privados com saúde devem 

crescer dois dígitos anualmente); (iii) poderosa plataforma de M&A; e (iv) rentabilidade vista como referência (o dobro da 

média do setor), refletindo sua sólida execução e escalabilidade de serviço completo. Considerando as fortes perspectivas 

de crescimento de lucros da RDOR (CAGR de LPA de 3 anos de 38%), o valuation não é tão caro quanto se poderia 

pensar. A 47x P/L 2021 e 1,2x PEG (2021-2024), a ação é negociada com um desconto decente para outros nomes 

premium/de alto crescimento no Brasil. 

 

Cyrela (CYRE3): 

Apesar do surto do Covid-19, estamos vendo uma recuperação rápida de vendas de imóveis residenciais no segmento de 

renda média/alta – Cyrela divulgou um forte resultado operacional no 4T de 2020 (com lançamentos crescendo 106% a/a 

e vendas subindo 34% a/a). As fortes vendas de imóveis foram impulsionadas principalmente pelas taxas de juros 

imobiliário mais baixas de todos os tempos (os bancos continuam anunciando novos cortes nas taxas de juros). O cenário 

é muito incerto, mas reconhecemos que a Cyrela está muito bem posicionada para surfar a recuperação do setor 

habitacional, dado que: (i)  possui marcas diferentes que atendem a todos os segmentos de renda; (ii) ela planeja aumentar 

os lançamentos um pouco acima de dois dígitos em 2021; (iii) depois de distribuir R$ 700 milhões em dividendos no ano 

passado, a distribuição de dividendos deve ser sólida neste ano, assim como a empresa está desalavancada (esperamos 

um dividendo de um digíto alto); e (iv) o valuation parece atraente (em 11x P/L 2021E), principalmente em um cenário onde 

as vendas de casas permanecem sólidas e os lançamentos estão crescendo. Com uma perspectiva mais positiva para os 

próximos meses, estamos mantendo a Cyrela em nosso portfólio 10SIM. 

 

Oi S.A. (OIBR3): 

Após um início de ano promissor, as ações da Oi (OIBR3) despencaram e agora estão em R$ 2,08. A nosso ver, a correção 

das ações pode ter sido ocasionada por investidores desiludidos com o fato de, segundo o jornal Valor, apenas dois 

veículos terem demonstrado interesse na InfraCo e os lances não terem ultrapassado muito o preço mínimo. Em nossa 

opinião, mesmo que as ofertas iniciais apresentadas pelos diferentes investidores possam não ter vindo muito acima do 

preço mínimo, é prematuro concluir que elas permanecerão onde estão. Dois concorrentes fortes é tudo o que é necessário 

para um leilão disputado. O que importa no final do dia é quanto os licitantes querem o ativo e se eles estão preparados e 

capitalizados para fazer lances vencedores. Nosso preço-alvo por soma de partes para a Oi de R$ 3,10 presume que a 

InfraCo seria vendida por R$ 24 bilhões. Com o preço atual das ações, vemos um potencial de valorização de 49% em 

relação nosso preço-alvo. 

 

Suzano (SUZB3): 

Estamos mantendo a Suzano em nosso portfólio porque acreditamos que as ações devem continuar a ter um bom 

desempenho, dado o ambiente favorável de preços de commodities para os próximos meses. Esperamos que os preços 
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continuem subindo em 2021, uma vez que a demanda deve começar a melhorar ciclicamente (mercado resiliente de tissue 

(papel sanitário) + recuperação do setor de P&W - segmento de papel de Imprimir e Escrever), e nenhuma adição de 

capacidade relevante até o final do ano (projeto MAPA da Arauco estendido para o 4T21). Os preços já subiram ~US$100/t 

desde as mínimas, atualmente em US$ 540/t (projetamos uma média de US$ 625/t para 2021). Ainda vemos os preços 

das ações da Suzano em uma reversão permanente dos preços da celulose para os custos marginais de produção (~US$ 

520/t), o que parece exagerado. Acreditamos que as ações da Suzano estão subvalorizadas (em uma base normalizada 

de DCF) e que os investidores estão descontando pouco os benefícios do negócio da Fibria/corte de custos. Embora a 

alavancagem esteja longe de confortável e possa levar anos para se normalizar, acreditamos que o caminho está claro e 

consideramos a situação administrável (ainda gerando FCF na baixa do ciclo). Vemos a Suzano sendo negociada a 5,8x 

o EBITDA 21 (cerca de 50% é dívida!). Uma das melhores teses ESG da América Latina, em nossa opinião, o que poderia 

ajudar o sentimento do investidor. 
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Rentabilidade Histórica: 

Gráfico 29: Performance por ação em janeiro de 2021: 

 

 

Performance Histórica: 

Em janeiro, nossa Carteira Recomendada de Ações teve uma queda de 3,9%, contra -3,3% do Ibovespa e -2,8% 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 277,1%, ante 87,0% do Ibovespa e 122,4% do IBX-50. 

 

 

 

 

Gráfico 30: Performance Histórica (desde outubro de 2009) 

Fonte: BTG Pactual e Economática 

Fonte: BTG Pactual e Economatica 
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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% 36,2% 31,6% 284,6% 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% 2,1% 2,9% 292,5% 93,5%

2021 -3,9% -3,9% -3,3% 277,2% 87,1%

Fonte: BTG Pactual  e Economatica

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

Tabela 8: 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 d igital. 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 outras, disponíveis 
na data de sua publicação, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de fatore s 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 rentabilidade futura. O BTG Pa ctual 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 mi nuciosa 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 ap ropriadas 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 produtos e serviços 

registrados em outras jurisdições, sujeitos à legislação e regulamentação aplicável, além de previsões contratuai s 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 perfi l 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 perfi l 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 fi liadas 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 do banco de investimen to). 
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 digit al 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 Pactua l digital não tem obrigações fiduciárias com os destinatários 

dos relatórios e, ao divulgá-los, não apresenta capacidade fiduciária. 
O BTG Pactual digital, suas empresas afil iadas, 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 afil iadas , conforme o caso. 

i i)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 afiliad as 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 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

