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O que 

aconteceu 
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Brasil

IBOVESPA

101.135
(-0,67%)

BRL/USD

R$4,14
(+8,72%)

S&P500 (EUA)

2.926
(-1.81%)

Dow Jones (EUA)

26.403
(-1,72%)

EuroStoxx (EU)

3.765
(-2.40%)

CSI300 (China)

531
(-4,70%)

Internacional
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Agosto foi um mês desafiador para o Ibovespa. As incertezas no cenário externo, com destaque

para as preocupações com o crescimento global, pesaram nos mercados ao redor do mundo, e o

Brasil não saiu ileso. O índice acumulou queda de -0,7%, com forte alta do dólar também em

destaque, que fechou em R$ 4,14/USD.

As tensões comerciais entre os EUA e a China, dados fracos de atividade na Europa e nos EUA,

crise na Argentina e outros eventos globais preocupam. O receio é que o crescimento global

desacelere de maneira acentuada, e a dúvida é como o Brasil fica nesse contexto, com potencial

impacto negativo para o crescimento (nossas estimativas preliminares sugerem que uma retração

de 1 p.p. do crescimento do PIB mundial poderia reduzir o crescimento do Brasil em

aproximadamente 0,35 p.p.), preocupação de que a alta do dólar pressione a inflação e, por

consequência, haja menos espaço para cortes de juros adiante. O caminho está se provando

tortuoso, e a volatilidade deve continuar, mas seguimos construtivos com o Brasil adiante.

A agenda doméstica permanece robusta e avança, o que vemos como transformacional. A

Reforma da Previdência está próxima de uma aprovação final no Senado, quase sem diluição em

relação ao aprovado na Câmara. Enquanto isso, a discussão em relação à Reforma Tributária

ganha corpo e ruma a simplificação. Por último, a agenda micro também avança, com destaque

para as discussões de privatização, a potencial Reforma Administrativa e o marco regulatório do

saneamento e do gás. As sinalizações são na direção correta.

Neste contexto, apesar da incerteza externa, esperamos aceleração da atividade econômica e dos

lucros das empresas, com juros na mínima histórica e rumando para níveis ainda inferiores.

Continuamos a ver a Bolsa como o melhor ativo a se investir no Brasil. Após a recente queda, o

Ibovespa negocia a 11,4x preço / lucro, abaixo da média histórica de 12,3x. Nos patamares atuais,

vemos um risco-retorno assimétrico para cima, com projeção de 140 mil pontos para final de 2020.

“Maior risco no cenário 

internacional traz incerteza e 

volatilidade, mas a agenda de 

reformas no Brasil segue firme.”

Panorama de Mercado



1 – Tensões globais dominam a agenda

Panorama de Mercado

O mês de agosto foi turbulento no campo internacional: as tensões comerciais entre os EUA e a

China se intensificaram, os dados de atividade na Europa e nos EUA mostraram fraqueza e a

crise na Argentina escalonou, dentre outros eventos globais que também preocupam.

A guerra comercial entre os EUA e a China foi o tema de destaque. Destacamos o acirramento

nas tensões após a China anunciar aumentos de tarifas de 5 a 10% sobre US$75 bi de

importações dos EUA, com subsequente retaliação. Mais recentemente, entretanto, ambos os

países apresentaram sinais de conciliação, desejando uma solução para disputas através do

diálogo, mas o mercado segue cético.

O cenário ainda incerto para a solução das tensões comerciais acarreta riscos para o crescimento

global, com projeções de mercado sendo continuamente reduzidas (gráfico abaixo). Nossas

estimativas preliminares sugerem que uma retração de 1 ponto percentual (p.p.) do crescimento

do PIB mundial poderia reduzir o crescimento do Brasil em aproximadamente 0,35 p.p. Assim,

mesmo que os impactos sobre a agenda doméstica em curso no Brasil sejam limitados e indiretos,

não somos uma ilha, e a aversão a risco de investidores globais impacta o Ibovespa e bolsas

globais, além de moedas de mercados emergentes, como o Real.

O caminho ainda é de volatilidade adiante. Segundo nosso estrategista global, Alberto Bernal, a

economia global pode entrar em recessão em 2020 caso não haja uma solução para tensões

comerciais, além de colocar em risco a reeleição do Presidente Trump em 2020. O fato de que

tanto os EUA quanto a China perdem muito com um desenrolar negativo dos acordos comerciais

reforça a tese de que as partes eventualmente chegarão a um acordo, a despeito da pouca

visibilidade até o momento. Quando e se esse acordo ocorrer, acreditamos que tal evento poderia

destravar novos horizontes para o Ibovespa.
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Mesmo em face às incertezas adiante, há ao menos uma conclusão positiva a se extrair do atual

momento de desaceleração global: as taxas de juros podem continuar mais baixas por mais

tempo.

De fato, após a conferência de Jackson Hole, o presidente do Banco Central americano (FED),

Jerome Powell, sugeriu que o FED seguirá cortando juros nas próximas reuniões, a despeito da

pressão política exercida por Trump e das tensões comerciais. O mercado agora atribui uma

probabilidade de 93% de uma redução de 25bps dos juros em setembro.

Devido às maiores preocupações com o crescimento global, aumentaram as expectativas de

redução de juros em outros mercados globais, ilustrado na evolução da expectativa de juros de

países europeus no gráficos abaixo.

2 – O ponto positivo: Juros globais baixos
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Expectativa para a taxa de juros de 10 anos dos EUA

Na nossa visão, um cenário de juros mais baixos por mais tempo deverá dar suporte aos mercados

emergentes, o que pode ser muito positivo para a Bolsa brasileira. Conforme temos mencionado, os

dados de inflação em agosto corroboram a tese de que a inflação permanece baixa no Brasil, o que

abre espaço para que o Banco Central brasileiro continue reduzindo a taxa de juros nas próximas

reuniões. Nosso time econômico espera mais dois cortes de 0,5% com a Selic caindo para 5% já em

2019. Esse cenário é transformacional para a Bolsa.

Evolução da expectativas para as taxas de juros de 10 anos – EUA, Itália, Espanha, Alemanha

Fonte: Bloomberg
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3 – Reforma da Previdência se consolida

A agenda de reformas continua caminhando, com grande destaque para os capítulos finais da tão

aguardada Reforma da Previdência. Em agosto, assistimos à aprovação do texto na Câmara com

votação recorde e uma economia esperada entre R$800-R$850 bilhões segundo nossos

economistas (R$933 bilhões na avaliação do governo).

O tema agora domina a agenda do Senado Federal, tendo começado pela avaliação da Comissão

de Constituição e Justiça, presidida pela Senadora Simone Tebet. O Relator no Senado, Tasso

Jereissati (PSDB-CE), apresentou recentemente o relatório que abranda mudanças no Benefício

de Prestação Continuada (BPC), em aposentadorias especiais para expostos à agentes nocivos e

na pensão por morte.

Apenas os dois primeiros pontos implicariam alterações da PEC que veio da Câmara, com uma

diluição preliminar de R$31 bilhões e levando a uma economia de R$903 bilhões. Nossa estimativa

de economia entre R$800-R$850 bilhões não muda em face a esse evento, pois já esperávamos a

desidratação do BPC e de boa parte das pensões por morte.

O relator defende que eventuais mudanças devem ser discutidas em uma PEC paralela, que

incluiria mudanças na pensão por morte (-R$40 bilhões). Além disso, o senador propôs outras

medidas que poderiam mais que compensar a desidratação da reforma em R$155 bilhões, como o

fim de isenções sobre exportações agrícolas e entidades filantrópicas. Apesar da sinalização

positiva, notamos que iniciativas de aumento de arrecadação teriam dificuldades para serem

aprovadas na Câmara e no Senado. Finalmente, notamos que a inclusão de Estados e Municípios

em uma proposta paralela ainda depende de muita articulação dos governadores na Câmara, e

deve ser um processo complexo tendo em vista a proximidade do próximo período eleitoral.

No geral, continuamos a acreditar que a Reforma da Previdência está evoluindo de forma positiva,

com expectativa de conclusão do processo até meados de outubro e com uma economia final

acima da expectativa de mercado de R$700 bilhões. Dentre os benefícios com a aprovação,

destacam-se dois que, além de essenciais, são imediatos: (i) melhoria das contas fiscais, o que

permitirá estabilização da razão dívida / PIB nos próximos anos e (ii) melhora da confiança tanto

para os investidores locais, quanto para os estrangeiros. Na nossa visão, isso não está refletido no

Ibovespa, e ainda há muito valor a ser destravado.



4– Agenda micro toma corpo

A Reforma da Previdência concentrou a maioria dos esforços do governo e do Congresso até o

momento, mas já se iniciaram discussões sobre pautas micro de grande importância. Esse

tema irá ganhar peso à medida que o mercado passar a monitorar a melhoria da atividade

econômica e seus efeitos nos resultados das empresas.

A Reforma Tributária é o tema mais relevante da agenda, mas há duas propostas distintas em

discussão: (i) possível unificação de 5 tributos sob o Imposto de Valor Agregado, ou IVA e (ii)

introdução de um imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF, que

unificaria apenas os impostos federais. A alteração no imposto de renda pessoa física e jurídica,

CSLL e a tributação de dividendos também foi mencionada. Setembro deve ser um mês de

avanços, mas a linha que será seguida, o cronograma e a abrangência da proposta ainda estão

em aberto.

A agenda de privatizações é outro ponto de grande importância, destacando-se o recente

anúncio do governo de venda de 9 empresas estatais, como Correios e Telebras. Além disso,

destaca-se a manifestação de apoio do Presidente da Câmara Rodrigo Maia à privatização da

Eletrobras, tema que necessita de aval do Congresso. Quanto à Petrobras, independente de

menções recentes sobre uma venda da holding, notamos que uma agenda de melhorias

operacionais e privatização de subsidiárias já está em curso.

O desenrolar dessas agendas microeconômicas já impulsionou o Ibovespa e, na nossa visão,

há mais por vir. Acreditamos que essas iniciativas devem impulsionar a atividade econômica e

os lucros das empresas, além de reforçar a confiança de investidores. A combinação desses

fatores é muito poderosa e pode trazer novos horizontes para o Ibovespa no médio prazo.

Panorama de Mercado
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5 – Carteira Top 10 ações XP

Para o mês de setembro:

(i) trocamos Bradesco por Itaú, um nome mais resiliente em meio à volatilidade, mantendo

ainda alguma exposição ao setor de bancos, para o qual temos um viés ainda positivo e que

vemos se beneficiando do ciclo benigno econômico e de crédito;

(ii) substituímos IRB e GPA por B2W e Iguatemi, com potencial esperado maior dado que

são nomes que poderiam se beneficiar mais rapidamente do fechamento da curva de juros

e crescimento econômico potencialmente acelerando. Além disso, após os riscos

mitigados com a divulgação da destrutura societária a Ame Digital (braço de pagamentos

da B2W com as Lojas Americanas) e o recente aumento de capital, vemos momento

positivo para a B2W adiante, que se encontra bem posicionada, também, para capturar o

crescimento do e-commerce.

Os principais temas da nossa carteira são:

(1) SELIC baixa por mais tempo do que está precificado (RENT, ENBR, CPLE e IGTA) –

vimos uma queda expressiva da curva de juros nos últimos meses que não se refletiu

inteiramente na Bolsa;

(2) Crescimento acelerando (ITUB, BTOW e AZUL) – acreditamos que esse tema deve

começar a ganhar tração ao longo dos próximos meses;

(3) Nomes de qualidade (LREN, RENT, ITUB e IGTA) – eles protegem a carteira no curto

prazo, mas também buscamos opções que se beneficiam da retomada econômica adiante;

(4) Cíclicos globais descontados (PETR e JBSS) – mas de forma seletiva, dadas as

incertezas globais ainda elevadas.



Vemos potencial de

valorização para as ações,

baseado (i) no potencial

ganho sustentado de

margens para a frente, (ii)

melhora no cenário

macroeconômico, resultando

em nível mais favorável de

câmbio, (iii) ambiente

racional de oferta e

demanda, resultando em

uma conjuntura benigna de

precificação e (iv) múltiplos

atrativos.

Panorama de Mercado

Com a conclusão da

migração de algumas

categorias do modelo de e-

commerce próprio para o

marketplace e impacto

reduzido do fim da Lei do

Bem nos resultados a partir

do segundo semestre,

acreditamos que a empresa

está bem posicionada para

capturar a melhora, ainda

que gradual, no ambiente

macroeconômico e

crescimento online.

Apesar da recomendação

Neutra e preferência pelo

Bradesco, optamos pelo Itaú

por esperarmos um mês de

volatilidade para os

mercados e pelo fato de: (1)

possuir menor Beta e (2)

apresentar características

defensivas como alto

pagamentos de dividendos e

distribuição geográfica.

Recomendação AZUL4: Compra
Curto prazo:

Preço-alvo: R$60,0

Recomendação BTOW3: Compra
Curto prazo:

Preço-alvo: R$58,0

Recomendação ITUB4: Neutro
Curto prazo:

Preço-alvo: R$40,0

Recomendação CPLE6: Compra
Curto prazo:

Preço-alvo: R$65,0

Acreditamos que há espaço

para a redução do desconto

que a Copel negocial em

relação a pares devido a (1)

iniciativas de redução de

custos, (2) potenciais

ganhos com a venda da

Copel Telecom e (3) redução

mais acelerada do

endividamento com a

maturidade dos

investimentos realizados em

geração.

Recomendação ENBR3: Compra
Curto prazo: 

Preço-alvo: R$27,0

Acreditamos que a EDP

negocia a um desconto

injustificado em relação a

seus pares devido a: (1)

maiores retornos na

construção de seus projetos

de transmissão, (2) revisões

tarifárias na EDP Espírito

Santo e São Paulo e (3) um

portfólio de ativos de

geração que apresentam

elevado potencial de

geração de caixa.

Carteira Top 10 Ações XP

Temos destacado o momento

positivo dos frigoríficos há um

tempo, mantendo nossa

preferência pela JBS devido a

sua sólida operação,

independentemente do

potencial impacto positivo

advindo da peste suína

africana. Apesar da

significativa alta das ações no

ano, vemos potencial

adicional adiante.

Recomendação JBSS3: Compra
Curto prazo:

Preço-alvo: R$37,0
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Apesar da consistente alta

das ações, acreditamos que

fatores como (i) maior

capacidade de crescimento

ante concorrentes, (ii) maior

liberdade de precificação,

(iii) momento macro/setorial

favorável, com taxas de

juros estruturalmente mais

baixas, e (iv) uma execução

de primeira linha justifiquem

o prêmio que a empresa

negocia em relação a pares.

Vemos a Renner como um

nome de qualidade que

oferece proteção para a

carteira em ambiente de

volatilidade, com entrega

sólida e consistente de

crescimento. Acreditamos

que os resultados no curto

prazo, apesar da decepção

com a atividade, devem se

destacar em relação às

demais varejistas e

impulsionar as ações.

Recomendação RENT3: Compra
Curto prazo:

Preço-alvo: R$49,5

Recomendação LREN3: Compra
Curto prazo:

Preço-alvo: R$53,0

Iguatemi é nosso nome

preferido dentro do setor de

shoppings, combinando um

portfólio de shoppings bem

posicionados e de qualidade

com múltiplos atrativos.

Acreditamos que o setor

deva ser impulsionado com

a melhora da atividade,

curva de juros mais baixa e

com um ambiente mais ativo

de expansões, aquisições e

novos projetos.

Recomendação IGTA3: Compra
Curto prazo:

Preço-alvo: R$58,0

Vemos a Petrobras como

excessivamente descontada

em face de uma agenda

positiva sem precedentes. As

vendas de ativos são o grande

destaque, com a venda das 8

refinarias podendo gerar R$52

a R$57 bi em recursos, e a

venda de ativos de gás natural

outros R$11 a R$13 bi.

Finalmente, a conclusão da

renegociação da Cessão

Onerosa foi outro marco para a

companhia.

Recomendação PETR4: Compra
Curto prazo:

Preço-alvo: R$36,0



A AES Tietê apresenta os

maiores dividendos da

cobertura do setor elétrico.,

mesmo assumindo um

cenário adverso de incidência

de chuvas No entanto,

destacamos possíveis

pressões no curto prazo

devido a uma possível oferta

de ações para financiar a

aquisição do complexo eólico

Alto Sertão III.

Panorama de Mercado

Apesar da recomendação

Neutra baseada no menor

potencial de crescimento de

lucros relativo aos seus

pares, mantivemos o Itaú na

carteira de dividendos

devido ao alto pagamento de

dividendos. Com yield

próximo a 5,5% para 2019 e

6,0% para 2020 e tendo

pago praticamente 90% dos

lucros em dividendos em

2018, vemos como uma

opção atrativa.

O segmento de transmissão

de energia é baseado em

receitas fixas e margens

elevadas, proporcionando um

estável fluxo de dividendos.

Apesar de acreditarmos que

as ações estão próximas do

valor justo, a TAESA deve se

beneficiar no curto prazo, a de

um cenário de queda das

taxas de juros, que aumenta a

atratividade de pagadoras de

dividendos.

Acreditamos que a EDP

negocia a um desconto

injustificado em relação a

seus pares devido a: (1)

maiores retornos na

construção de projetos de

transmissão, (2) revisões

tarifárias na EDP Espírito

Santo e São Paulo e (3) um

portfólio de ativos de

geração que apresentam

elevado potencial de

geração de caixa.

Recomendação TIET11: Compra
Curto prazo:

Preço-alvo: R$16,00

Recomendação ENBR3: Compra
Curto prazo:

Preço-alvo: R$27,00

Recomendação ITUB4: Neutro
Curto prazo:

Preço-alvo: R$40,0

Recomendação TAEE11: Neutra
Curto prazo: 

Preço-alvo: R$30,00

Top Dividendos XP

Recomendação BRDT3: Neutro
Curto prazo:

Preço-alvo: R$30,0

Após a privatização da

companhia, o foco do

mercado será em agendas de

eficiências de custos para

reduzir a diferença de

R$20/m3 de custos

operacionais para as pares

privadas. Por ter baixo

endividamento e receber

relevantes recursos de um

acordo com a Eletrobras

anunciado em 2018,

estimamos dividendos de

8,2% para a BR em 2019-21.

O investimento em

dividendos oferece uma

alternativa para quem busca

menor volatilidade e a

oportunidade de criar um

fluxo de renda recorrente,

além do crescimento do

valor de mercado do

portfólio pela apreciação das

ações. Para o mês de

agosto, substituímos a Vale

pela BR Distribuidora,

companhia que tem elevado

potencial de pagamento de

dividendos devido ao baixo

endividamento e recebíveis

do setor elétrico.
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Tabela de Múltiplos
Ticker Setor Analista Recomendação Curto-prazo Preço-Alvo Preço Atual % Potencial

P/E EV/EBITDA Div. Yield

Link para Tese Completa
2019 2020 2019 2020 2019 2020

ITUB4 Bancos e serviços financeiros André Martins Neutro l 40,00 33,94 17,9%
11,5x 10,5x 2,6x 2,3x 6,19% 5,71%

Acesse a tese do Itaú

BRSR6 Bancos e serviços financeiros André Martins Compra l 34,00 22,63 50,2%
6,9x 5,8x 1,1x 1,0x 5,78% 6,93%

Acesse a tese do Banrisul

BBDC4 Bancos e serviços financeiros André Martins Compra l 45,00 32,95 36,6%
10,2x 9,2x 1,9x 1,7x 4,16% 4,91%

Acesse a tese do Bradesco

SANB11 Bancos e serviços financeiros André Martins Neutro l 51,00 42,60 19,7%
11,1x 10,0x 2,3x 2,1x 4,12% 4,48%

Acesse a tese do Santander

CIEL3 Bancos e serviços financeiros André Martins Neutro l 7,00 7,75 -9,7%
10,3x 11,3x 1,5x 1,4x 2,91% 2,66%

Acesse a tese da Cielo

B3SA3 Bancos e serviços financeiros André Martins Neutro l 37,00 44,80 -17,4%
27,4x 24,3x 3,7x 3,8x 3,08% 3,67%

Acesse a tese da B3

BBSE3 Seguradoras André Martins Compra l 39,00 32,67 19,4% 16,4x 14,9x 7,9x 7,3x 5,32% 5,85% Acesse a tese da BB Seguridade

IRBR3 Seguradoras André Martins Compra l 120,00 108,50 10,6% 20,3x 17,3x 8,3x 7,3x 3,75% 4,39% Acesse a tese da IRB Brasil

PSSA3 Seguradoras André Martins Neutro l 58,00 56,00 3,6% 12,7x 11,2x 0,0x 0,0x 3,38% 3,83% Acesse a tese da Porto Seguro

SULA11 Seguradoras André Martins Compra l 43,00 48,45 -11,2% 17,7x 15,2x 0,0x 0,0x 2,02% 2,37% Acesse a tese da SulAmérica

BRFS3 Alimentos e Bebidas Betina Roxo Compra l 47,00 38,14 23,2% n.m. 19,3x 9,6x 7,3x 0,69% 1,80% Acesse a tese da BRF

JBSS3 Alimentos e Bebidas Betina Roxo Compra l 37,00 29,64 24,8% 12,7x 10,4x 6,7x 6,0x 0,03% 0,06% Acesse a tese da JBS

ABEV3 Alimentos e Bebidas Betina Roxo Neutro l 21,00 18,72 12,2% 24,4x 21,1x 13,3x 11,9x 2,47% 2,84% Acesse a tese da Ambev

MRFG3 Alimentos e Bebidas Betina Roxo Compra l 10,00 8,35 19,8% 7,3x 9,6x 3,3x 3,4x 0,00% 0,00% Acesse a tese do Marfrig

MGLU3 Varejo Mariana Vergueiro Neutro l 39,00 36,29 7,5%
n.m. n.m. 43,3x 33,9x 0,00% 0,00%

Acesse a tese da Magazine Luiza

BTOW3 Varejo Mariana Vergueiro Compra l 58,00 47,00 23,4%
n.m. n.m. 37,3x 26,3x 0,00% 0,00%

Acesse a tese da B2W

LAME4 Varejo Mariana Vergueiro Neutro l 18,00 18,73 -3,9%
n.m. 34,4x 13,2x 11,6x 0,00% 0,00%

Acesse a tese das Lojas Americanas

VVAR3 Varejo Mariana Vergueiro Compra l 8,60 7,73 11,3%
n.m. n.m. 13,7x 7,9x 0,00% 0,00%

Acesse a tese da Via Varejo

LREN3 Varejo Mariana Vergueiro Compra l 53,00 50,55 4,8%
30,2x 24,9x 19,1x 16,0x 0,75% 1,08%

Acesse a tese das Lojas Renner

CRFB3 Varejo Mariana Vergueiro Neutro l 25,00 22,30 12,1%
21,2x 18,4x 9,6x 8,4x 0,00% 0,00%

Acesse a tese do Carrefour

PCAR4 Varejo Mariana Vergueiro Compra l 124,00 87,56 41,6%
18,9x 16,3x 7,9x 6,9x 1,58% 1,80%

Acesse a tese de GPA

RENT3 Transportes e Bens de Capital Bruna Pezzin Compra l 49,50 47,04 5,2%
37,8x 29,3x 19,2x 16,2x 0,50% 0,85%

Acesse a tese da Localiza

LCAM3 Transportes e Bens de Capital Bruna Pezzin Compra l 60,00 55,05 9,0%
24,1x 18,2x 9,8x 8,2x 0,79% 1,37%

Acesse a tese da Unidas

GOLL4 Transportes e Bens de Capital Bruna Pezzin Neutro l 45,00 33,20 35,5%
14,2x 7,8x 6,0x 5,0x 0,00% 0,00%

Acesse a tese da Gol

AZUL4 Transportes e Bens de Capital Bruna Pezzin Compra l 60,00 47,10 27,4%
17,0x 10,9x 7,2x 5,9x 0,00% 0,00%

Acesse a tese da Azul

WEGE3 Transportes e Bens de Capital Bruna Pezzin Neutro l 19,70 22,50 -12,4%
31,5x 26,0x 22,4x 19,4x 3,18% 2,31%

Acesse a tese da WEG

BRML3 Shoppings Bruna Pezzin Compra l 17,00 13,48 26,1% 19,4x 18,3x 14,0x 14,0x 2,58% 2,58% Acesse a tese da BrMalls

IGTA3 Shoppings Bruna Pezzin Compra l 58,00 46,00 26,1% 29,0x 24,8x 16,4x 15,6x 2,19% 2,52% Acesse a tese da Iguatemi

MULT3 Shoppings Bruna Pezzin Neutro l 31,00 25,99 19,3% 30,7x 26,9x 16,7x 15,4x 1,80% 1,86% Acesse a tese da Multiplan

TIET11 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Compra l 16,00 11,95 33,9%
13,4x 9,5x 7,1x 5,8x 6,72% 9,63%

Acesse a tese da AES Tietê

EGIE3 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 45,00 44,98 0,0%
15,3x 11,1x 9,1x 7,2x 3,36% 8,27%

Acesse a tese da Engie

CMIG4 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 15,00 14,76 1,6%
11,4x 9,3x 8,0x 7,6x 4,37% 5,35%

Acesse a tese da Cemig

CIG Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 3,80 3,55 7,0%
11,4x 9,3x 8,0x 7,6x 4,37% 5,35%

Acesse a tese da Cemig

EQTL3 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Compra l 100,00 95,77 4,4%
13,1x 14,3x 10,4x 9,7x 0,62% 0,48%

Acesse a tese da Equatorial

TRPL4 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 22,00 24,80 -11,3%
13,1x 13,1x 8,0x 7,9x 7,19% 7,19%

Acesse a tese da CTEEP

TAEE11 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 30,00 28,10 6,8%
10,5x 12,2x 9,0x 10,1x 8,93% 7,62%

Acesse a tese da TAESA

ENBR3 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Compra l 27,00 20,10 34,3%
12,0x 10,5x 6,9x 6,2x 2,08% 2,39%

Acesse a tese da EDP

CPLE6 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Compra l 65,00 52,10 24,8%
7,0x 7,5x 6,1x 5,8x 7,11% 6,64%

Acesse a tese da Copel

ELP Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Compra l 16,30 12,76 27,7%
7,0x 7,5x 6,1x 5,8x 7,11% 6,64%

Acesse a tese da Copel

OMGE3 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Compra l 31,00 30,60 1,3%
n.m. n.m. 10,7x 9,5x 0,19% 0,52%

Acesse a tese da Omega

PETR4 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Compra l 36,00 25,50 41,2%
14,7x 10,3x 6,1x 5,4x 2,47% 2,47%

Acesse a tese de Petrobras

PETR3 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Compra l 35,00 28,27 23,8%
14,7x 10,3x 6,1x 5,4x 0,72% 1,73%

Acesse a tese de Petrobras

PBR/A Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Compra l 18,50 12,23 51,3%
14,5x 10,4x 6,1x 5,4x 2,56% 2,46%

Acesse a tese de Petrobras

PBR Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Compra l 18,50 13,55 36,5%
14,5x 10,4x 6,1x 5,4x 0,75% 1,73%

Acesse a tese de Petrobras

UGPA3 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 24,00 16,42 46,2%
21,0x 17,1x 8,8x 7,9x 2,85% 3,51%

Acesse a tese da Ultrapar

UGP Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 6,00 4,00 50,0%
21,0x 17,1x 8,8x 7,9x 2,85% 3,51%

Acesse a tese da Ultrapar

CSAN3 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Compra l 64,00 49,99 28,0%
12,5x 11,6x 5,6x 5,4x 4,81% 5,18%

Acesse a tese da Cosan

BRDT3 Elétricas e Petróleo Gabriel Francisco Neutro l 30,00 28,80 4,2%
12,1x 12,0x 9,9x 9,5x 7,83% 7,91%

Acesso a BR Distribuidora

VALE Mineração e Siderurgia Betina Roxo Compra l 17,00 11,00 54,5% 9,2x 6,3x 3,6x 4,0x 0,00% 15,74% Acesse a tese da Vale

VALE3 Mineração e Siderurgia Betina Roxo Compra l 68,00 45,57 49,2% 9,6x 6,6x 3,7x 4,2x 0,00% 15,74% Acesse a tese da Vale

SUZB3 Papel e Celulose Betina Roxo Compra l 40,00 29,08 37,6% n.m. 7,7x 6,8x 6,6x 0,87% 3,94% Acesse a tese da Suzano

KLBN11 Papel e Celulose Betina Roxo Neutro l 19,00 15,06 26,2% 17,0x 6,3x 6,4x 6,0x 5,63% 5,20% Acesse a tese da Klabin

CSNA3 Mineração e Siderurgia Betina Roxo Neutro l 19,00 14,36 32,3% 8,3x 10,3x 6,4x 6,2x 6,05% 3,02% Acesse da tese da CSN

GGBR4 Mineração e Siderurgia Betina Roxo Compra l 20,00 12,87 55,4% 6,9x 5,7x 4,3x 3,8x 2,97% 12,37% Acesse a tese da Gerdau

USIM5 Mineração e Siderurgia Betina Roxo Neutro l 9,00 7,90 13,9% 7,9x 6,6x 4,7x 4,2x 2,99% 3,18% Acesse a tese da Usiminas

GOAU4 Mineração e Siderurgia Betina Roxo Compra l 9,00 6,25 44,0% n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. Acesse a tese da Metalúrgica Gerdau

BRAP4 Mineração e Siderurgia Betina Roxo Compra l 48,00 28,43 68,8% n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. Acesse a tese da Bradespar
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Disclaimer

Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução 

CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não 

constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas 

na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no 

presente relatório.

Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de 

forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições 

de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP 

Investimentos.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação 

de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores 

Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas 

atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e 

Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de 

patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o 

processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de 

carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos 

anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste 

material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, 

podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o 

propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.

SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as 

soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.

A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou 

seu conteúdo.

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como 

tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados 

pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições 

de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam 

identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.

O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos 

Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é 

preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são 

necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a 

desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do 

investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há 

quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto

O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP 

Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito 

negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por 

apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração 

recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.

O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos 

para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é 

livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma 

parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de 

garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.

O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo 

com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento 

derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a 

possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio 

do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do 

investimento.

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

DE INVESTIMENTO NO VAREJO.



Karel Luketic
Estratégia, Mineração, Siderurgia e Celulose

André Martins, CFA
Bancos e Instituições Financeiras

Betina Roxo
Alimentos, Bebidas e Consumo

Bruna Pezzin
Transporte e Bens de Capital

Gabriel Francisco
Petróleo e Elétricas

Mariana Vergueiro
Varejo

Luis Gandolfi
Varejo

EQUIPE RESEARCH


