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SUMÁRIO EXECUTIVO

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research | Preços de 20 dez 2019

 O ciclo de negócios da economia brasileira anda em

favor do otimismo e da tomada de risco no mercado

interno, dado que o crescimento econômico ganha

momentum em função de reformas estruturais.

Ajustado aos ruídos – premissa número um para

avaliar uma economia emergente –, o cenário positivo

deve persistir para os anos (no plural!) que virão e o

mercado de equities deve capturar os benefícios de

taxas de desconto em mínimas históricas.

 O entusiasmo de 2019 veio da confiança sobre a

implementação de políticas econômicas. A

preparação convida aqueles do lado mais cético da

arquibancada a jogar, já que os sinais agora são mais

claros. O balanço risco-retorno se ajustou, mas ainda

acreditamos haver espaço para upside na bolsa.

 O hiato do PIB fecha lentamente. A capacidade

ociosa da indústria e o elevado desemprego mostram

ausência de pressões inflacionárias, consistente com

a nossa premissa de que o estímulo monetário e a

ascensão econômica persistirão. Os bancos mostram

maior apetite para o crédito a pessoas físicas e

PMEs, favorecendo o consumo.

Perspectivas para o Brasil 2020-21 Sumário
Pontos

Sensibilidade de preço do Ibovespa
Mudanças de 50 e 100 bps no custo de capital; em mil pontos

 Nosso preço-alvo para o Ibovespa em 130.000

pontos em 12 meses deriva da análise bottom-up de

nossos analistas, o que representa um upside de

13%, em linha com nossos pares. Em resumo,

permanecemos inclinados às companhias mais

expostas ao mercado doméstico para superar seus

pares na bolsa. Tanto em alimentos e bebidas quanto

para commodities pesadas, a seleção de ativos é

menos óbvia, mas algumas oportunidades surgem.

 Em linha com nossa visão mais construtiva, o

consenso para o Ibovespa aponta para um

crescimento de ~30% no lucro por ação (positivo) das

empresas e ~15% no EBITDA.

 O cenário externo é o principal componente de risco

da nossa tese de investimentos. As idas e vindas da

guerra comercial, o Brexit e as eleições presidenciais

nos EUA impedem uma visão mais construtiva sobre

o crescimento mundial. O índices globais serão muito

influenciados pelas pesquisas e discursos dos

candidatos americanos, mais polarizados nos

primeiros debates, implicando maior volatilidade aos

mercados. Internamente, vemos crescente a pressão

política pela continuidade da agenda de reformas no

campo fiscal.

Valuation: uma breve análise
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PANORAMA MACRO 2020-21

Panorama Macro | Nos próximos dois anos, o Brasil deve experimentar um cenário sem precedentes de baixas taxas 

de juros e inflação controlada. Ajustes fiscais têm sido feitos e outros pacotes de micro reformas são aguardados

 O cenário internacional para o próximo ano deve

permanecer desafiador. A continuidade das tensões

comerciais EUA-China e a desaceleração do PIB

mundial mantêm a volatilidade e a incerteza,

principalmente no mercado de câmbio. Além de

fatores externos, o diferencial da taxa de juros entre o

Brasil e os EUA, no menor patamar, deve fazer o dólar

flutuar em um nível mais alto.

 O progresso de uma agenda de reformas estruturais

no mercado interno, bem como a continuidade da

expansão do crédito, podem impulsionar o

crescimento, em nossa opinião, mas ainda abaixo do

seu potencial. A capacidade ociosa da indústria,

juntamente com a alta taxa de desemprego, permitem

o crescimento econômico sem pressão inflacionária.

Assim, até 2020, a inflação deve terminar abaixo da

meta, mais uma vez, mesmo com uma taxa de câmbio

mais depreciada.

 Acreditamos que o Banco Central do Brasil terá

condições favoráveis para manter as taxas de juros

em torno dos níveis atuais em 2020, dado (i) o cenário

externo desfavorável, (ii) a recuperação gradual da

economia doméstica e (iii) a inflação sob controle. A

partir de 2021, um novo ciclo de aperto pode começar.
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PROJEÇÕES

Projeções | Com menores barreiras de crescimento no mercado interno, o PIB do Brasil deve crescer 2,2% em 2020 e 

2,5% em 2021, com inflação pouco abaixo da meta e taxas de juros em níveis baixos

 Em relação à atividade econômica, esperamos um

crescimento de 1,2% no PIB em 2019, uma vez que

estimamos que o resultado do 4T19 apresente um

crescimento de 0,6%. Nos próximos 2 anos,

esperamos uma aceleração para 2,2% (2020) e 2,5%

(2021).

 Dado o hiato do produto, a utilização da capacidade

instalada e o alto desemprego, entendemos que o

aceleração da atividade econômica não causará

pressão inflacionária suficiente para exceder a meta

do governo, enquanto a taxa de juros permanecerá no

mesmo nível durante todo o ano de 2020, com

elevação em 2021, para 6,0%.

 Devido ao diferencial de taxa de juros e prêmio de

risco mais baixos, esperamos que a taxa de câmbio

(BRL/USD) permaneça em R$ 4,00 em 2020,

decrescendo para R$ 3,95 em 2021.

Fonte: BB Investimentos Research

Projeções – BB Investimentos
12 meses (final do período)

Principais indicadores macroeconômicos

Índice 2017 2018 2019E 2020E 2021E

PIB 1,3% 1,3% 1,2% 2,2% 2,5%

Inflação 2,9% 3,8% 3,9% 3,9% 3,8%

Taxa de Juros 7,0% 6,5% 4,5% 4,5% 6,0%

Câmbio (BRL/USD) 3,31 3,87 4,10 4,00 3,95
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PANORAMA EXTERNO

Mundo | Espera-se que o ritmo de crescimento mundial seja mantido em torno de 3% nos próximos 2-3 anos, como 

consequência da desaceleração das economias desenvolvidas e também dos emergentes asiáticos

 O ano de 2019 foi marcado pelo aprofundamento

das tensões entre EUA e China que levou a uma

queda no volume de comércio mundial.

 O endividamento bruto médio em economias

desenvolvidos tem se mantido estável em torno de

105% do PIB, porém, nos países emergentes a

dívida bruta vem crescendo de forma preocupante.

 O crescimento econômico mundial previsto para os

próximos 3 anos deverá manter um ritmo um pouco

acima de 3% a.a., o menor desde 2009.

 Países emergentes asiáticos devem crescer perto

de 5% a.a. neste mesmo período, enquanto as

economias da América Latina devem apresentar a

maior aceleração, passando de atuais 1,1% a.a.

para um crescimento de 2,6% a.a. em 2021.

Fonte: CBP Merchandise, Bloomberg (incluindo expectativas de mercado), BB Investimentos Research

Mundo – Fluxo de comércio x PIB
% a.a.

Dívida Bruta
% do PIB

Mundo: recuperação impulsionada 

pelos emergentes 

Crescimento do PIB
% a.a.

Pré-crise (desenvolvidos)

pós-crise (desenvolvidos)
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Mundo 3,0 3,1 3,2
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União Europeia 1,4 1,3 1,4

G8 1,7 1,3 1,6

EUA 2,3 1,8 1,9

Emergentes 4,4 4,5 4,7

Ásia (ex Jap.) 5,3 5,2 5,3

Europa Oriental 2,1 2,4 2,6

LATAM 1,1 1,9 2,6

Oriente Médio 2,2 2,8 2,7

África 2,7 3,1 3,4
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PANORAMA EXTERNO

Estados Unidos | Enquanto o consumo tem sido o principal componente do recente crescimento econômico, a balança 

comercial e os gastos do governo cresceram menos do que o PIB. Há ainda espaço para uma política fiscal expansiva

Fonte: Federal Reserve, Bloomberg (incluindo expectativas de mercado), BB Investimentos Research 

Principais components do PIB
US$ bilhões

Orçamento Federal
% do PIB

PIB (crescimento)
% a.a.

Confiança do Consumidor e Vendas no Varejo
Índice

3.4

1.7
2.2*

 O crescimento atual do PIB dos EUA tem sido

resiliente acima de 2% a.a., mesmo considerando o

declínio esperado para 2019 (2,3%) em

comparação com 2018 (2,9%). O crescimento

observado nos últimos cinco anos foi impulsionado

principalmente pelo consumo, corroborado pela

confiança dos consumidores, índice de compras no

varejo e aumento dos investimentos privados. Por

outro lado, o aumento do déficit da balança

comercial limitou um crescimento mais robusto.

 Apesar do orçamento fiscal dos EUA ser deficitário,

acreditamos que o governo tem capacidade para

aumentar sua dívida, uma vez que a média da

dívida bruta das economias desenvolvidas está

muito acima da atual dívida bruta dos EUA.

PIB: consumo das famílias e 

investimentos privados em alta
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PANORAMA EXTERNO

Estados Unidos | A política monetária vem sendo bem sucedida. Embora a taxa de inflação esteja ligeiramente abaixo 

de sua meta, a taxa de desemprego está abaixo de 4%. Este cenário deve se manter nos próximos dois anos

Fonte: Federal Reserve, Bloomberg (incluindo expectativas de mercado), BB Investimentos Research 

Emprego
Mil / % da força de trabalho

Principais indicadores macroeconômicos
% a.a.

Produção Industrial
% a.m. / % do total da capacidade instalada

Taxa de juros – Fomc x PCE (core)
% a.a.

2019E 2020E 2021E

PIB (crescimento) 2,3 1,8 1,9

Produção Industrial –

crescimento
0,9 0,8 1,5

Inflação (PCE) 1,8 2,1 2,0

Desemprego 3,7 3,6 3,9

Fed Funds 1,75 1,55 1,70

Câmbio (EUR/USD) 1,11 1,16 1,18

 A produção industrial deverá crescer entre 1,0% e

1,5%, o que deve contribuir para uma redução da

ociosidade da indústria.

 A condução da política monetária por parte do Fed

vem atingindo seus principais objetivos, com baixo

desemprego e inflação próxima da meta (2%). Este

cenário benigno da inflação pode ser atribuído a

capacidade ociosa da indústria que ainda encontra-

se abaixo do nível pré-recessão.

 A taxa de desemprego deve permanecer próxima a

4% nos próximos anos, com uma criação mensal de

vagas em torno de 125 mil (2020) e 113 mil (2021).

 A taxa de juros real deverá ficar negativa, dada as

expectativas para as taxas de juros (~1,6%) e

inflação (~2%).

Metas do Fed devem ser atingidas nos 

próximos anos
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PANORAMA EXTERNO

China | Pela primeira vez desde os anos 90 o PIB da China deve crescer abaixo de 6%. A queda nas vendas do varejo, 

na produção industrial e nos investimentos vem pesando no resultado do PIB

Fonte: Bloomberg (incluindo expectativas de mercado), BB Investimentos Research 

Investimentos, Indústria e Varejo
% a.a.

PIB - crescimento
% a.a.

Contribuição para o PIB mundial
% do PIB mundial – em dólares norte-americanos

China: pouso suave em andamento

 O crescimento econômico na China vem caindo

trimestre a trimestre e atingiu, em 2019, seu nível

mais baixo desde o início da série em 1992.

Espera-se que o crescimento continue

desacelerando nos próximos trimestres e diminua

para uma patamar abaixo de 6% em 2020 e 2021.

 Esta desaceleração vem sendo observada em

todos os segmentos, desde indústria até o varejo, e

especialmente em investimentos em ativos fixos,

que passaram de 20% em 2012 para 5,6% em

2019. Este ritmo de queda deve-se manter no futuro

próximo.

 Apesar da desaceleração, a contribuição da China

para o PIB global vem crescendo e esta tendência

deve perdurar por mais algum tempo, passando do

patamar de 16% (2018-2019) para 17,4% em 2021.
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PANORAMA EXTERNO

China | Para incentivar o crescimento econômico, o governo chinês deve utilizar tanto a política monetária quanto a  

política fiscal. No entanto, a dívida bruta chinesa tem crescido de forma persistente, o que pode ser uma desvantagem

 Para evitar uma maior desaceleração da atividade

econômica, o governo chinês sinalizou que pode

fazer uso de uma política monetária mais

expansionista, dada as duas reduções na taxa de

empréstimos de 1 ano (ago/19 e set/19), o que não

ocorria desde o final de 2015.

 A taxa de desemprego permanece abaixo de 4%,

mesmo com aumento contínuo do salário mínimo.

Esse patamar mais baixo de desemprego deve se

manter nos próximos anos.

 A situação fiscal da China, um importante

componente para suportar o crescimento da

economia, está cada vez mais ameaçada pelos

sucessivos déficits primários que elevaram a dívida

pública de 25% do PIB para cerca de 50% em 2019,

podendo atingir 65% em 2021.

Fonte: Bloomberg (incluindo expectativas de mercado), BB Investimentos Research 

Desemprego e Salário mínimo
% da Força de trabalho / (CNY / USD)

Principais indicadores macroeconômicos
% a.a.

Taxa de Juros e inflação
% a.a.

Dívida Pública e Déficit Primário
% do PIB

China: política monetária expansionista

2019E 2020E 2021E

PIB (crescimento) 6,1 5,9 5,7

Produção Industrial 

crescimento
5,5 5,1 5,0

Inflação 2,8 2,9 2,1

Desemprego 3,8 4,0 4,0

Vendas no varejo 8,0 7,8 7,6

Taxa de Juros - 1 ano 4,35 4,30 4,30

Câmbio (CNY/USD) 7,08 7,07 6,95
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PANORAMA EXTERNO

Guerra comercial | Após 17 meses de disputa entre as duas principais economias do mundo, um acordo parcial foi 

anunciado, o que pode ajudar um maior crescimento da economia mundial

 Em 2018, as duas maiores economias mundiais

iniciaram um movimento de protecionismo, com

imposições de tarifas comerciais sobre produtos

cujo valor total alcançou aproximadamente US$ 250

bilhões para importações de produtos chineses

pelos EUA e cerca US$ 110 bilhões para

importações de produtos americanos pela China.

 Imediatamente após o início das tensões, a moeda

chinesa depreciou e o comércio entre os dois

países se enfraqueceu.

 Um acordo denominado "Fase 1" foi anunciado em

dezembro, e espera-se que seja assinado em

janeiro de 2020, quando as negociações sobre um

acordo mais abrangente (“Fase 2”) irá se iniciar.

 O acordo pode trazer o volume de comércio

mundial de volta ao seu normal.

Fonte: Reuters, Bloomberg, BB Investimentos Research

Câmbio
CNY/USD

China – Participação americana no comércio
% do total exportações/importações

Guerra Comercial – Linha do tempo
Principais eventos selecionados
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PANORAMA EXTERNO

União Europeia | As quatro principais economias da Europa enfrentam um longo período de baixo crescimento e baixa 

inflação. A indústria europeia deve ser a mais afetada pela desaceleração econômica global

 Os principais indicadores macroeconômicos das

quatro maiores economias europeias mostram que

a atividade econômica deve manter uma taxa

modesta de crescimento, entre 0,5% a 1% ao ano,

nos próximos dois anos. A Itália deve apresentar o

menor crescimento entre estes países (tabela ao

lado), enquanto o Reino Unido e a França devem

crescer em média 1,3% no mesmo período de 3

anos.

 O crescimento da indústria deve apresentar as

piores taxas ao longo deste curso, especialmente

na Alemanha, cuja indústria deverá cair 3,3% em

2019 e 0,3% em 2020. A desaceleração do

crescimento mundial e a guerra comercial entre

EUA e China são as principais razões para a piora

desses indicadores.

Fonte: Bloomberg (incluindo expectativas de mercado), BB Investimentos Research

Reino Unido
% a.a.

Itália
% a.a.

Alemanha
% a.a.

França
% a.a.

Principais economias: recuperação da 

indústria apenas a longo prazo

2019E 2020E 2021E

PIB (crescimento) 1,3 1,2 1,3

Consumo das Famílias 1,2 1,3 1,3

Gastos do Governo 1,0 1,2 1,2

FBCF 3,4 2,0 1,5

Exportações 2,1 1,4 2,2

Importações 2,4 2,1 2,2

Produção Industrial 0,5 0,3 1,2

2019E 2020E 2021E

PIB (crescimento) 0,2 0,5 0,6

Consumo das Famílias 0,5 0,6 0,7

Gastos do Governo 0,5 0,4 0,3

FBCF 2,4 0,5 1,1

Exportações 2,4 1,1 1,5

Importações 1,0 2,0 1,7

Produção Industrial -0,8 0,1 1,1

2019E 2020E 2021E

PIB (crescimento) 1,3 1,0 1,5

Consumo das Famílias 1,2 1,4 1,4

Gastos do Governo 3,3 1,9 2,0

FBCF 0,1 0,6 1,6

Exportações 0,4 1,2 2,0

Importações 3,0 -1,1 2,3

Produção Industrial -0,8 -0,1 0,9

2019E 2020E 2021E

PIB (crescimento) 0,5 0,7 1,1

Consumo das Famílias 1,6 1,2 1,2

Gastos do Governo 2,0 1,8 1,5

FBCF 2,7 1,1 1,9

Exportações 1,0 1,3 2,3

Importações 2,4 2,3 3,2

Produção Industrial -3,4 -0,4 1,3
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União Europeia | O crescimento médio de 2% que a UE experimentou nos últimos anos foi causado principalmente 

pelo baixo crescimento do consumo das famílias. Para os próximos anos, a expectativa de crescimento é de 1,5%

 A União Europeia está passando por um período de

desaceleração e espera-se que a atividade

econômica passe de cerca de 2% para um intervalo

entre 1,0% e 1,5%. O consumo nos últimos 5 anos

cresceu menos que o PIB, o qual foi impulsionado

pelos investimentos e exportações líquidas.

 A desaceleração nos trimestres recentes também

afetaram a indústria. Uma queda da utilização da

capacidade da indústria vem sendo observada,

assim como da taxa de inflação, que deve

permanecer abaixo da meta do BCE (2%).

 A distribuição do desemprego na UE é desigual,

com a Alemanha, a Holanda e o Reino Unido

próximos de uma situação de pleno emprego,

enquanto na Espanha e na Grécia o desemprego

excede os dois dígitos.

Fonte: Eurostats, Bloomberg (incluindo expectativas de mercado) , BB Investimentos Research
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UE – Distribuição da taxa de desemprego
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União Europeia: crescimento limitado e 

baixa inflação
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 Em um referendo realizado em 23 de junho de

2016, os britânicos decidiram deixar a União

Europeia. Duas mudanças na liderança do Reino

Unido se seguiram. Primeiro, David Cameron

anunciou sua renúncia devido ao resultado do

referendo e Theresa May se tornou a nova primeira-

ministra do Reino Unido, mas, depois de três

derrotas no Parlamento, ela também acabou

renunciando dando lugar a Boris Johnson, que está

tentando entregar o acordo até o prazo final, de 31

de janeiro de 2020.

 Uma nova eleição geral ocorreu em 12 de

dezembro de 2019, e redesenhou a composição do

Parlamento Britânico. Boris Johnson formou a

maioria (56%), e isto pode facilitar a aprovação de

um acordo para o Brexit.

Fonte: House of Commons Library, BB Investimentos Research

Brexit – Linha do tempo
Principais eventos

Brexit: Idas e vindas

REFERENDO 

BREXIT

Sim: 51,9% 

Não: 48,1%

SEM ACORDO
Governo britânico

sofre duas

derrotas no 

parlamento

NOVO PRAZO 

PARA O BREXIT
Parlamento britânoico

pede prorrogação até 

30 de junho.

O Conselho Europeu 

extende até 31 de 

outubro.

NOVO PRIMEIRO-

MINISTRO
Boris Johnson 

assume formalmente

como Primeiro

Ministro

DIA DO BREXIT
Reino Unido e União

Europeia concordam

com a extensão do 

Brexit para esta data, 

enquanto fornece a 

opção para o Reino

Unido sair mais cedo se 

um acordo for ratificado.

ELEIÇÕES GERAIS
Em 30 de outubro, o governo

apresenta o Projeto de Lei Geral

de Eleições Parlamentares

Antecipadas, que define a data 

para uma eleição geral em 12 de 

dezembro.

NOVO ACORDO
A proposta foi 

derrotada. O primeiro 

ministro escreve a 

Donald Tusk pedindo 

extensão do Brexit.

NOVA PRIMEIRA-

MINISTRA
Theresa May se torna

a nova primeira-

ministra do Reino

Unido

NOVO 

REFERENDO 

REJEITADO

ADIAMENTO 

APROVADO

Brexit | Após a decisão de deixar a União Europeia, nenhum acordo foi alcançado para colocar o Brexit em prática. No 

entanto o resultado das eleições gerais deve permitir que o Parlamento chegue a um acordo antes do prazo
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Brexit | O longo período de incerteza desde o início da decisão do Brexit trouxe alguns revezes à moeda britânica, à 

relação comercial com a UE e também à confiança do consumidor

 Após o resultado do referendo, a moeda britânica

foi depreciada para um novo patamar.

 A prolongada incerteza econômica está causando

um declínio na confiança do consumidor em relação

ao futuro da situação econômica do Reino Unido, o

que pode ameaçar o consumo das famílias no curto

e médio prazo.

 O comércio entre o Reino Unido e a União Europeia

também foi afetado pelo Brexit, especialmente no

último ano em que a participação da UE nas

importações e exportações britânicas diminuiu. A

participação das exportações britânicas para a UE

diminuiu de 49,7% para 48,4%, enquanto as

importações da UE passaram de 54,6% para

52,5%, comparando o comércio agregado de

janeiro a setembro de 2019 em relação a 2018.

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research
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Argentina | A recessão na Argentina deve persistir até o próximo ano. Essa seria a terceira queda consecutiva na 

atividade econômica. O peso argentino foi fortemente afetado e essa depreciação também afetou os índices de inflação

 A Argentina vive um ciclo de recessões e

recuperações desde 2012. A situação piorou nos

últimos trimestres com a desvalorização do peso

argentino.

 No final de maio de 2018, a moeda argentina se

depreciou pela metade em apenas três meses,

levando a uma disparada na inflação e,

consequentemente, nas taxas de juros. Ao mesmo

tempo, as reformas estruturais de Macri aumentaram

as taxas de desemprego e diminuíram a confiança do

consumidor. A insatisfação da população terminou

com a eleição de um novo governo em outubro de

2019 com orientação ideológica diferente, cuja política

macroeconômica ainda é incerta.

 Os próximos dois anos serão períodos de leve

recuperação, com desemprego, inflação e juros ainda

altos.

Fonte: Bloomberg (incluindo expectativas de mercado), BB Investimentos Research
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Argentina: recessão se aprofundando
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Taxa de juros | O rendimento dos títulos no mundo desenvolvido tem diminuído nos últimos anos. No entanto, a 

expectativa é de melhora para os próximos dois anos, o que pode elevar ligeiramente as taxas de juros

Bonds

 Os títulos governamentais de dez anos

das principais economias apresentaram

uma tendência de queda no longo

prazo, passando de um patamar entre 5

e 10% nos anos 90, para patamares

entre ligeiramente negativo e 2%.

 Nos próximos dois anos, espera-se que

as taxas se elevem, pois presume-se

que a recuperação econômica seja mais

evidente neste período.

 Com a possibilidade de uma recessão

global, juntamente com a guerra

comercial entre EUA e China, a

disposição por manter ativos do governo

de alta qualidade aumentou e o volume

de dinheiro investido em títulos de

rendimento negativo aumentou.

Taxa de juros - meta

 Enquanto os Bancos Centrais tentam

incentivar o investimento privado e o

consumo das famílias através de uma

política monetária expansionista, a

expectativa de um ligeiro aumento no

ritmo da atividade econômica mundial

leva a suposições de um aumento

também marginal nas taxas de juros

(meta) da política monetária das

principais economias.

 Enquanto os EUA ainda têm espaço

para uma diminuição da taxa alvo no

curto e médio prazo, a UE e o Japão

devem aumentar as taxas de juros em

2020.

Fonte: Bloomberg (incluindo expectativas de mercado), BB Investimentos Research
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Câmbio | Apesar do menor prêmio de risco, o diferencial da taxa de juros entre Brasil e EUA tende a manter o câmbio 

(BRL/USD) acima de R$ 4,00 nos próximos trimestres

 Após fechar 2018 com uma depreciação acumulada

de quase 14%, a taxa de câmbio provavelmente

terminará este ano acima de R$ 4,00. Ao longo de

2019, a moeda brasileira sofreu alguns choques

principalmente devido à incerteza quanto a

aprovação da reforma previdenciária. A guerra

comercial entre EUA e China e a crise argentina

também impactaram o câmbio. Como o risco de

inadimplência (CDS) do Brasil atinge seus menores

níveis em anos, a depreciação da moeda sugere

que a taxa de câmbio pode estar atingindo um novo

padrão. Nossas previsões para os próximos anos

são baseadas em um diferencial de taxa de juros

mais baixo e em um prêmio de risco mais baixo.

Para o final de 2020, projetamos uma taxa de

câmbio BRL/USD de R$ 4,00, e para 2021, R$ 3,95.

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research
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Inflação | A pressão de baixa sobre os preços permitiu ao Banco Central cortar a taxa de juros

 O Índice de Preços ao Consumidor Brasileiro

(IPCA) está desacelerando e deve fechar 2019

abaixo da meta de inflação (4,25%) mais uma vez.

Além de observarmos um hiato do produto negativo,

que pressiona a inflação para baixo, a

desaceleração dos preços administrados também

tem contribuído para a queda da inflação.

 Para 2019, esperamos uma inflação de 3,9%. No

entanto, a recuperação econômica, bem como a

depreciação da taxa de câmbio, tendem a levar a

inflação à meta nos próximos trimestres.

 Assim, projetamos uma inflação de 3,9% em 2020 e

de 3,8% para 2021.

Fonte: IBGE, BB Investimentos Research
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Inflação | Alinhado com o consenso de mercado, o Banco Central do Brasil também projeta inflação em nível inferior no 

longo prazo

 Devido à taxa de inflação estar recorrentemente

baixa no início do segundo semestre de 2019, a

expectativa do mercado para a inflação de 2019

diminuiu de um patamar próximo de 4% para algo

próximo a 3%. No entanto, devido ao aumento dos

preços de carne, energia e loteria observados no

final deste ano, as expectativas voltaram a um

patamar próximo de 4%. Para os próximos dois

anos, as projeções para a taxa de inflação estão

próximos à meta.

 No período pós-recessão (após 2017), a taxa de

inflação esteve consistentemente abaixo da meta, o

que foi uma mudança considerável se comparada

ao período pré-crise, quando ultrapassar a meta era

uma “regra”. A tendência da inflação abaixo da

meta deve manter-se nos próximos anos.

Fonte: IBGE, BCB, BB Investimentos Research
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Política monetária | Como a recessão diminuiu a inflação, o esforço do Banco Central para estimular a economia levou 

a taxa básica de juros a atingir seu mínimo histórico

 Vários aspectos levaram ao declínio gradual da taxa

básica de juros (Selic), que atingiu níveis mínimos

históricos. Esses cortes seguem uma tendência

mundial de flexibilização monetária (“Quantitative

Easing”).

 A economia brasileira ainda está abaixo do seu

potencial e, nosso modelo de hiato do produto,

baseado em uma função de produção, estima que,

até o final de 2019, o hiato será negativo em torno

de 3,3% e chegará a 0% apenas em 2023.

 A atividade mais fraca se refletiu em uma inflação

mais baixa. O índice oficial de inflação vem

operando abaixo da meta há algum tempo. O Banco

Central do Brasil (BCB) entende que essa situação

requer uma política monetária expansionista, ou

seja, que a taxa de juros fique abaixo da taxa de

juros neutra.

 Esperamos que a taxa Selic termine 2019 em 4,5%

a.a. e permaneça nesse nível ao longo de todo o

ano de 2020 quando, então deverá iniciar um novo

ciclo de alta até retornar para 6% em 2021.

Fonte: IBGE, BCB, BB Investimentos Research

Hiato do produto
%

PIB Potencial
BRL trilhões (a preços de 1995)

Selic
%

Selic em sua mínima histórica

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

 600

 700

 800

 900

 1.000

 1.100

 1.200

 1.300

 1.400

PIB Potencial PIB

4,5

6,0

4

6

8

10

12

14

16

18

20



24 / 143

CENÁRIO DOMÉSTICO

Política monetária | A queda da taxa de juros em 2019 foi consequência da queda da taxa de juros neutra, em razão 

das reformas estruturais, de expectativa de inflação mais baixa e um cenário global mais benéfico

 A taxa neutra de juros depende, além de fatores

conjunturais como o hiato do produto e o

afrouxamento monetário no exterior, de fatores

estruturais como o conjunto de reformas que vem

sendo implementado com o objetivo de consolidar

um amplo ajuste fiscal, o que levar a redução do

prêmio de risco do país.

 Como a taxa neutra não é uma variável observável

e, considerando a existência de diversos métodos

econométricos para sua estimação, nossa

estimativa para esta variável constitui-se da média

de diversas estimativas obtidas através de modelos

variados. A variável utilizada nos modelos é a taxa

real de juros obtida a partir da taxa Swap DI-Pré

360, deflacionada pela expectativa de IPCA para 12

meses a frente.

 Nossas estimativas apontam que a taxa real neutra

vem caindo ao longo dos últimos trimestres

justificando, assim, os cortes na taxa de juros

promovidos pelo Banco Central, para que, desta

forma, a taxa real se mantenha em um patamar

estimulativo.

Fonte: BCB, BB Investimentos Research
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Atividade econômica | O crescimento econômico nos próximos dois anos deverá ser o dobro da média observada nos 

últimos três anos, sustentado, principalmente, pelo consumo das famílias e por investimentos privados

Fonte: IBGE, Bloomberg (incluindo expectativas de mercado), BCB (Relatório Focus), BB Investimentos Research
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Atividade econômica | Entre os quatro componentes da demanda agregada, somente o consumo das famílias e os 

investimentos privados deverão contribuir para estimular o crescimento da atividade econômica no curto e médio prazos

Consumo

 O consumo das famílias é o principal

componente da demanda agregada,

devido ao seu peso de 65% no PIB

brasileiro.

 A propensão a consumir foi ameaçada

pela alta taxa de desemprego, que não

deve diminuir no mesmo ritmo de

recuperação econômica, devido ao

grande número de pessoas que

trabalham em meio período ou estão

desalentadas.

 O governo está fazendo uso de alguns

programas para estimular o consumo,

como a liberação de recursos do FGTS

e o novo ciclo de expansão do crédito

os quais tem potencial para impulsionar

o consumo no curto prazo.

Comércio Internacional

 Apesar de o câmbio estar se

estabilizando em um patamar mais

elevado (acima de R$4,00 por dólar),

que poderia estimular as exportações, a

economia brasileira ainda é muito

fechada, quando comparada a outras

economias em desenvolvimento. Assim,

a ideia de impulsionar a economia por

meio do aumento do superávit comercial

teria pouco efeito no curto prazo.

 Além disso, o ritmo mais lento da

atividade econômica mundial nos

próximos anos, aliado à provável

recessão Argentina e à indefinição da

guerra comercial entre EUA e China,

representam uma ameaça às

exportações brasileiras.

Investimentos

 O investimento privado é um fator

fortemente vinculado à confiança dos

empresários, aos aspectos regulatórios

e também às taxas de juros. Esse

componente afeta principalmente o

setor de construção civil e a indústria

em geral.

 Com a economia brasileira ainda se

recuperando da última recessão,

combinada com um componente de

insegurança jurídica e um sistema

regulatório complicado, os investidores

ainda aguardam as reformas estruturais

para tomar decisões de investimentos

de longo prazo, mesmo com a menor

taxa de juros da história.

Gastos do Governo

 A situação fiscal brasileira restringe uma

política fiscal mais expansionista por

parte do governo, considerando que a

recente recessão derrubou a

arrecadação de impostos. Por outro

lado, os gastos obrigatórios

aumentaram consistentemente

 Para reverter a trajetória da dívida bruta

brasileira em relação ao PIB, o governo

tem apresentado um pacote de reformas

fiscais que devem ter efeito ao longo

dos próximos anos.

 Além da reforma previdenciária,

promulgada em novembro, existem

várias outras reformas que podem

destravar maiores gastos do governo no

futuro próximo.

Fonte: BB Investimentos Research
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Consumo | O índice de confiança do consumidor vem melhorando um pouco, refletindo melhores perspectivas de 

crédito ao consumidor, bem como a liberação parcial do FGTS

 Desde a última recessão (2015-2016), a recuperação

do consumo das famílias vem sendo diretamente

influenciada pela recente política monetária

expansionista que, timidamente, vem barateando as

operações de crédito ao consumidor.

 Esta ligeira melhora na situação financeira pode ser

percebida no indicador de confiança do consumidor da

Fundação Getúlio Vargas (ICC/FGV) que também vem

em uma trajetória de recuperação gradual, permitindo

avaliação mais otimista para o futuro.

 A liberação parcial dos saldos do FGTS é um fator que

deve dar algum impulso ao consumo. Ainda que parte

destes recursos sejam utilizados para quitação de

dívidas, essa injeção de recursos deve contribuir para

a retomada da confiança dos consumidores.

Fonte: IBGE, FGV, BB Investimentos Research
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Consumo | A lenta recuperação do mercado de trabalho pode ser explicada pelo constante crescimento da força de 

trabalho

 O mercado de trabalho vem apresentando dados

positivos consistentes com a recuperação gradual

da economia. Os dados do Caged indicam dinâmica

sustentável do fluxo de criação de empregos.

Mesmo assim, a taxa de desemprego tem se

mantido em torno de 12% desde o último ano,

decrescendo em ritmo lento.

 Na medida em que a economia se recupera e o

mercado de trabalho se reaquece, mais pessoas

voltam a procurar trabalho e (re)ingressam na força

de trabalho impedindo, assim, que o indicador

oficial ceda de forma mais acelerada.

 Apesar disso, o aumento do emprego tem sido

acompanhado pelo aumento nos salários e, se esta

tendência continuar, o consumo pode ser

estimulado.

Fonte: IBGE, Ministério da Economia, BB Investimentos Research
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Consumo | Um dos mais importantes componentes para impulsionar o consumo das famílias é a expansão do crédito, 

que está crescendo em ritmo mais acelerado enquanto as taxas de juros caem

 A carteira de crédito para pessoas físicas vem

apresentando um novo ciclo de expansão

beneficiada pela redução nas taxas de juros.

 O aumento do comprometimento de renda das

famílias com dívidas observado nos últimos anos se

deve, principalmente, ao aumento do endividamento

em operações de crédito habitacional. No entanto,

no período mais recente, esse aumento tem sido

influenciado pelo endividamento não habitacional.

 A expectativa de manutenção da Selic em

patamares mais baixos tende a continuar

beneficiando a expansão do crédito, sobretudo o

crédito voltado para o consumo.

Fonte: BCB, BB Investimentos Research
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Investimentos | A deterioração da situação fiscal no Brasil tem limitado os investimentos públicos. As perspectivas 

adversas no exterior também estão desencorajando os investimentos privados no mercado interno

 O ambiente interno repleto de incertezas,

provocadas pela deterioração da situação fiscal do

país, aliado a um cenário externo desfavorável, com

tensões comerciais entre China e EUA, além da

crise na Argentina, vem desestimulando o

investimento privado o qual, atualmente, se

encontra em um nível 26% inferior ao verificado no

período anterior à crise (2015/2016).

 Tomando a taxa de investimentos (FBCF) como

percentual do PIB, verificamos que, entre 2013 e

2016, o indicador despencou de 21% para 15%,

menor patamar da série histórica utilizada (com

início em 1995). O déficit primário do governo tem

restringido os investimentos públicos e, apesar da

aprovação da reforma da previdência, esta restrição

tende a permanecer pelos próximos anos.

Fonte: IBGE, BB Investimentos Research

Investimentos (FBCF)
Índice 100=1995 / ajustado por sazonalidade

Investimentos (FBCF)
% do PIB

Investimentos ainda em baixa

90,0

110,0

130,0

150,0

170,0

190,0

210,0

20,3

18,6
19,1

18,5

17,0

18,3 18,4
17,9

16,6

17,3 17,1 17,2

18,0

19,4
19,1

20,5 20,6 20,7 20,9

19,9

17,8

15,5
15,0

15,8
15,5



31 / 143

CENÁRIO DOMÉSTICO

Investimentos | O menor nível de utilização da capacidade da indústria e a estagnação na confiança da indústria 

também podem explicar a falta de investimentos privados

 Não obstante a situação fiscal, uma recuperação

mais forte vem sendo atrasada em função do

elevado nível de ociosidade na indústria.

 O principal indicador do nível de utilização da

capacidade instalada, o Nuci-FGV, aponta que, ao

longo dos últimos meses, a indústria vem operando

com cerca de 75% de sua capacidade.

 O índice de confiança da Industria, ICI-FGV,

mostrou uma recuperação após recessão mas, nos

últimos meses, vem oscilando em um patamar

ainda bem distante de sua máxima histórica.

Fonte: FGV, BB Investimentos Research
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Investimentos | Os projetos de infraestrutura em andamento podem contribuir para aumentar o nível de investimentos 

nos próximos trimestres

 A recuperação do investimento vem sendo

estimulada pela construção civil, especialmente

pelo mercado imobiliário. Para os próximos meses,

no entanto, espera-se uma maior contribuição do

setor de infraestrutura neste indicador.

 A infraestrutura é um dos principais entraves para o

desenvolvimento do país, na medida em que

aumenta seu custo logístico e reduz sua

competitividade. Desde 2016, o país vem

empreendendo esforços no sentido de estimular a

participação da iniciativa privada em projetos de

infraestrutura. Vários projetos1 de concessão e

privatização estão na pauta do governo para os

próximos meses e devem contribuir para uma

elevação no nível de investimentos no país.

Fonte: PPI, BB Investimentos Research, 1agradecimento especial aos nossos colegas da equipe de Infraestrutura da Diretoria de Soluções Empresariais do BB pela contribuição sobre o pipeline de projetos
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Comércio | O cenário atual é adverso. A guerra comercial e a recessão na Argentina estão prejudicando as exportações 

brasileiras. Para os próximos anos, esperamos a recuperação do fluxo do comércio internacional brasileiro

 Após ensaiar uma recuperação no período pós

crise, tanto as exportações quanto as importações

passaram a apresentar uma tendência de queda

neste ano. Além da redução do comércio mundial

ocasionada pela guerra comercial entre China e

Estados Unidos e a desaceleração das principais

economias, o Brasil foi afetado também pelo

agravamento da crise econômica na Argentina.

 Apesar da desvalorização da taxa nominal de

câmbio, as exportações vem caindo em um volume

maior do que as importações o que resulta em

menores superávits na Balança Comercial. O

arrefecimento das tensões comerciais, junto com a

propensão do governo brasileiro de estimular a

abertura da economia, tende a restabelecer a

demanda externa e beneficiar a balança comercial.

Fonte: Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores, BB Investimentos Research
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Comércio | O comércio internacional do Brasil é pequeno comparado ao seu PIB. Existem várias evidências 

econômicas favoráveis à liberalização do comércio

 O Brasil é uma das economias mais fechadas do

mundo. A corrente de comércio brasileira

(exportações mais importações), como percentual

do PIB, foi de apenas 28% em 2018, o que é bem

baixo em comparação com países desenvolvidos e,

até mesmo, com alguns pares emergentes.

 A pauta de exportações é bastante concentrada em

produtos básicos. Já a pauta de importações é

dominada por produtos manufaturados, de maior

valor agregado. A maior disposição do governo em

reduzir barreiras tarifárias através de novos acordos

comerciais pode facilitar a inserção do Brasil nas

cadeias globais de valor atraindo, assim,

investimento estrangeiro e reduzindo a exposição

do país à oscilação dos preços das commodities.

Fonte: WTO, Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores, BB Investimentos Research
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Comércio | China e EUA são os principais parceiros comerciais do Brasil. O acordo entre estes países pode beneficiar 

as exportações brasileiras devido ao maior crescimento econômico

China

 A China é o maior parceiro comercial do

Brasil desde 2009 e também vem se

consolidando como umas das principais

fontes de investimento estrangeiro no

país. Atualmente, cerca de 30% das

exportações brasileiras tem como

destino o gigante asiático. No entanto,

as exportações para a China é bastante

concentrada em produtos básicos.

 As previsões de desaceleração da

economia chinesa bem como a

expectativa de transição de um modelo

baseado em investimentos para um

modelo baseado em consumo devem

ter um impacto negativo nas

exportações brasileira. No entanto, os

países tem estreitado relacionamento

durante as discussões nos fóruns

internacionais (BRICs, G20 e WTO).

Estados Unidos

 Diferentemente da China, a pauta de

exportações para os EUA é bastante

diversificada inclusive com um peso

relevante de produtos manufaturados,

de maior valor agregado. Apesar da

relevância, a relação comercial entre os

dois países tem um grande potencial de

fortalecimento dada a proximidade

geográfica com a América do Norte. A

intensa interlocução entre os governos

dos dois países assim como a

consolidação das reformas domésticas,

que visam a melhora do ambiente de

negócios, pode estimular a entrada de

investimentos e contribuir com uma

maior integração do Brasil nas cadeias

regionais e globais de valor.

Fonte: Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores, BB Investimentos Research

China – Exportações por produto
% do total de exportações / 2019 (jan-out)
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Comércio | O Acordo Comercial EU-Mercosul pode impulsionar as relações comerciais entre o Brasil e a Europa. No 

entanto, a incerteza em torno do futuro econômico da Argentina representa uma ameaça para a indústria doméstica

União Europeia

 De forma conjunta, a União Europeia é,

atualmente, o segundo maior parceiro

comercial do Brasil. As relações

comerciais com o bloco europeu vem

crescendo de forma consistente nos

últimos anos, com o intercâmbio

comercial mais que duplicando entre os

anos de 2003 e 2018.

 A expectativa é de que, com a

conclusão das negociações em torno do

Acordo Comercial Mercosul-UE, seja

dado um novo salto nas oportunidades

negociais, embora tal acordo possa

levar até 10 anos para que os efeitos

possam ser observados na balança

comercial.

Argentina

 De forma individual, a Argentina é o

terceiro maior parceiro comercial do

Brasil. A maior parte das exportações

brasileiras para o país vizinho são de

produtos manufaturados com um

domínio relevante do setor automotivo.

A recente instabilidade econômica na

Argentina vem sendo um dos principais

entraves para uma recuperação mais

robusta do setor industrial aqui no

Brasil. O cenário ainda pode piorar, a

depender do direcionamento da política

econômica do novo governo argentino.

Fonte: Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores, BB Investimentos Research

EU – Exportações por produto
% do total de exportações / 2019 (jan-out)
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Balança de pagamentos | As contas externas brasileiras foram agravadas pela piora no setor externo. O Investimento 

Direto no País, no entanto, vem compensando com folga os déficits em transações correntes

 As contas externas do país vem apresentando uma

deterioração nos últimos meses. A redução do

superávit da Balança Comercial, influenciada pelo

cenário adverso no exterior, é o principal fator que

vem contribuindo para o aumento do déficit em

transações correntes.

 Por outro lado, os ingressos líquidos de recursos

por meio de Investimento Direto no País (IDP) vem

sendo mais que suficientes para absorver o

resultado negativo em conta corrente. A maior parte

dos recursos que tem ingressado no país tem como

destino a participação no capital de empresas.

Fonte: BCB, BB Investimentos Research
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Gastos do governo | Ao passo que o governo ajusta suas contas, o crescimento econômico não pode mais depender 

dos gastos públicos, pelo menos não a curto prazo

 A deterioração da situação fiscal no país é fruto de

uma queda na arrecadação, resultante da última

recessão, e também pelo aumento descontrolado

de despesas obrigatórias, sobretudo os gastos com

aposentadorias, pensões e salários de servidores.

Neste sentido, o teto de gastos instituído em 2016,

que limita o crescimento das despesas à inflação,

tem sido um importante marco para o reequilíbrio

das contas públicas pois permitiu uma correção na

trajetória de crescimento do déficit primário.

 Considerando as projeções de crescimento

econômico, a expectativa é de que o resultado

primário retorne ao superávit no ano de 2022, sem

considerar eventuais receitas extraordinárias.

Fonte: BCB, BB Investimentos Research
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Gastos do governo | Como resultado da última recessão, a relação dívida / PIB no Brasil aumentou para cerca de 80%. 

No entanto, as reformas fiscais em curso tendem a aliviar as contas públicas a longo prazo

Endividamento sob controle
 Nos últimos anos, a razão dívida bruta/PIB do

governo geral vem subindo de forma preocupante

passando de 51,5% do PIB em dezembro de 2013

para próximo de 80% do PIB mais recentemente.

Trata-se de um patamar de endividamento bastante

elevado para países emergentes, conforme gráfico

comparativo ao lado.

 À medida em que o governo avança com a

consolidação do ajuste fiscal, o país avança rumo

ao reequilíbrio de suas contas, o que se reflete na

ancoragem de expectativas por parte dos agentes e

permite reduzir ainda mais os juros. A manutenção

da taxa de juros em patamares mais baixos também

tende a contribuir para uma estabilização da divida.

No entanto, considerando o compromisso do

governo com o cumprimento do teto de gastos e

com a meta de déficit primário, a evolução destas

despesas obrigatórias vem comprimindo cada vez

mais o espaço para gastos com despesas

discricionárias (custeio e investimento). Tal situação

acaba privando o governo de utilizar a política fiscal

para tentar estimular a economia.

Fonte: BCB, IFI, Ipea,  FMI, BB Investimentos Research
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Reformas | Embora a reforma mais relevante tenha sido promulgada (reforma previdenciária), outras micro-reformas

foram aprovadas para incentivar o consumo, o empreendedorismo e a indústria

Reforma da previdência

 A reforma da previdência aprovada pelo

congresso deve gerar, conforme

estimativas do próprio governo, uma

economia da ordem R$ 800 bilhões ao

longo dos próximos 10 anos. O gasto

com previdência é o que tem mais peso

no orçamento do governo federal e este

vinha apresentando uma trajetória de

crescimento insustentável no longo

prazo.

 Outra emenda constitucional (PEC

133/2019), também conhecida como

PEC paralela, esta prestes a ser

aprovada no congresso e deve permitir

uma economia adicional com a inclusão

de estados e municípios.

Flexibilização do FGTS

 O programa de flexibilização da

utilização dos recursos do FGTS visa

disponibilizar uma nova renda

permanente aos trabalhadores, reduzir a

rotatividade de empregados, diminuindo

a necessidade de investimentos em

treinamento e aumentando a

produtividade. O governo prevê que o

ganho de produtividade aumentará o

PIB per capita em 2,6% em 10 anos.

 Além disso, o programa “Saque

imediato” deve injetar até R$ 40 bilhões

na economia. Isso deve proporcionar

um aumento potencial no PIB de 0,35

pp no período de 12 meses, atingindo

seu pico no primeiro trimestre de 2020.

Liberdade econômica

 A chamada MP da Liberdade

Econômica, aprovada em agosto (2019),

estabelece garantias de livre mercado,

medidas de redução da burocracia e

simplificação de processos para

empreendedores.

 Dentre as medidas aprovadas,

destacamos a isenção de alvarás para

atividades de baixo risco, a aprovação

automática de alvarás por entidades

reguladoras, a digitalização de

documentos e a regulação do exercício

das atividades econômicas em qualquer

dia e horário.

 O governo espera que essa medida

incentive o empreendedorismo no

Brasil.

Choque de energia 
barata

 Lançado em julho de 2019, o programa

prevê a quebra efetiva do monopólio da

Petrobras no mercado de gás,

vendendo sua participação em

empresas de transporte e distribuição

de gás natural e permitindo que

empresas privadas acessem a rede de

dutos que transporta o gás natural para

os consumidores, consistindo

principalmente de indústrias.

 Estudos do governo apontam que o

programa poderá reduzir o preço do gás

natural para os consumidores em até

40% e dobrar o suprimento de gás

natural em um período de 10 anos.

Fonte: Senado Federal, Câmara dos Deputados, Ministério da Economia, BB Investimentos Research
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Reformas | Dando continuidade à agenda, o governo já submeteu outro pacote de reformas estruturais para discussão 

no Congresso

Autonomia técnica do 
Banco Central

 A formalização da autonomia do Banco

Central é vista pelo governo como um

fator chave para redução da taxa de

juros estrutural no Brasil.

 O projeto em curso no Congresso prevê

mandatos escalonados de 4 anos para

os diretores da instituição, incluindo o de

seu presidente, o qual não deve

coincidir com o mandato do presidente

da república.

 O projeto de lei também deve

estabelecer que o objetivo do Banco

Central, além de cumprir a meta de

inflação, seja de garantir a estabilidade

financeira por meio da regulamentação

do sistema financeiro.

Revisão do pacto 
federativo

Medidas de emergência 
fiscal

 Prevê medidas de ajuste automático

(gatilhos) em caso de violação da regra

de ouro, que é uma restrição

constitucional cujo objetivo é impedir o

governo de assumir dívidas para pagar

despesas correntes.

 As medidas incluem a possibilidade de

reduzir a jornada de trabalho dos

servidores (com redução proporcional

dos salários), suspender a transferência

de recursos para fundos públicos e

impedir a criação de novos custos e a

execução de concursos públicos.

 As medidas também serão válidas para

estados e municípios.

Revisão dos fundos 
públicos

 Estima-se que existam cerca de R$ 220

bilhões em recursos não utilizados nas

contas de 248 fundos públicos cuja

utilização deve ser direcionada a

determinados projetos.

 A liberação dos fundos públicos prevê a

facilitação no uso de tais fontes que,

portanto, poderiam ser usadas para

pagar juros sobre a dívida pública, uma

vez que esses recursos não poderiam

ser utilizados para pagar despesas

primárias.

 A PEC prevê ainda a extinção desses

fundos até o final do segundo ano após

a aprovação desta lei.

Fonte: Senado Federal, Câmara dos Deputados, Ministério da Economia, BB Investimentos Research

 Prevê garantir o fortalecimento fiscal e

gerar indutores para uma boa gestão

pública ao permitir que os gestores de

estados e municípios adaptem sua

realidade fiscal às suas necessidades

específicas, com a contrapartida de uma

maior responsabilização de sua

administração.

 Entre os destaques estão a

descentralização das receitas federais

para estados e municípios, na ordem de

R$ 400 bilhões em 15 anos,

provenientes de receitas resultantes da

exploração de petróleo, além da

possibilidade de redução do número de

municípios que não cumprirem

determinadas regras fiscais.
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Reformas | Outras reformas estão na pauta de discussões do congresso. Algumas destas reformas podem trazer 

melhorias ao mercado de câmbio, nível de emprego de jovens, serviços públicos e estrutura de impostos, entre outros

Novo marco legal para o 
mercado de câmbio

 O projeto de lei abrange o mercado de

câmbio brasileiro, os ativos brasileiros

no exterior, o capital estrangeiro no

Brasil e o fornecimento de informações

ao Banco Central.

 O objetivo da proposta é melhorar o

ambiente de negócios através da

simplificação das operações em moeda

estrangeira, bem como promover a

concorrência e a oferta de serviços no

mercado de câmbio, reduzindo os

custos para o cliente.

 A lei está no início do procedimento no

congresso e deve ser aprovada até o

final do próximo ano.

Programa de emprego

 prevê a desoneração da folha de

pagamento para os empregadores que

contratarem, entre o período de janeiro

de 2020 até dezembro de 2022, jovens

de 18 a 29 anos que ainda não

obtiveram o primeiro emprego. A

isenção representará cerca de 30% do

custo da mão-de-obra e a previsão do

governo é que sejam criadas cerca de

1,8 milhão de novas vagas. O programa

não deve incorrer em custos adicionais

para o governo, pois será totalmente

financiado por contribuições sobre

seguro-desemprego. No entanto, essa

fonte de receita está sendo contestada

por uma parte do congresso.

Reforma administrativa

 O principal objetivo deste programa é

incentivar a eficiência no serviço

público, permitindo que o governo

diminua o número de funcionários. A lei

deve alterar a estrutura de carreira e de

salários, reduzindo o salário inicial dos

servidores públicos, o número de

carreiras e garantindo estabilidade

somente após um determinado período.

 Estudos preliminares realizados pelo

governo apontam que essa reforma

poderá economizar até R$ 400 bilhões

em 10 anos.

 A reforma deverá ser apresentada ao

congresso já no início de 2020 e deve

ser aprovada até o final do ano.

Reforma tributária

 A reforma tributária vem sendo discutida

há vários anos e, atualmente, duas

emendas constitucionais estão sendo

discutidas no congresso, sendo a mais

provável de ser aprovada é a PEC

45/2019 que prevê a unificação de cinco

impostos. Entre esses, existem três

tributos federais (IPI, PIS, COFINS), um

imposto estadual (ICMS) e um imposto

municipal (ISS).

 O governo também pretende apresentar

uma proposta paralela de reforma

tributária, que deverá ser entregue no

primeiro semestre de 2020.

 Espera-se que ambas as propostas

sejam aprovadas até o próximo ano.

Fonte: Senado Federal, Câmara dos Deputados, Ministério da Economia, BB Investimentos Research
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Preços de minério de ferro voltando ao “novo normal”. Normalização da oferta de celulose e demanda resiliente por 

fibra virgem devem contribuir para um ano menos pessimista em 2020

Minério de ferro

 Após um ano de inesperados e trágicos

eventos não apenas no Brasil, mas

também na Austrália, as dinâmicas para

oferta e demanda no segmento de

mineração mudaram drasticamente.

Vimos os preços de MF irem às alturas

após uma importante diminuição na

oferta e redução nos estoques.

 Para 2020, acreditamos que os preços

de MF devam voltar ao “novo normal”,

entre US$ 80/t – US$ 90/t, respondendo

ao retorno gradual da produção da Vale

e à demanda resiliente na Ásia,

especialmente na China. GC*

Celulose

 Após um 2019 desafiador em termos de

preços, o próximo ano deve iniciar

menos pessimista, com demanda forte e

oferta estável.

 Para 2020, esperamos que os preços de

celulose fiquem em US$ 544/t na média,

contra US$ 569/t em 2019, recuperando

a partir do 2S20 e finalizando o ano em

US$ 595/t. Com a oferta sob controle

devido ao fechamento de capacidades,

o mercado deve encontrar um novo

ponto de equilíbrio. Contudo, dependerá

fortemente da velocidade da Suzano em

reduzir seus estoques no exterior e usar

sua posição de liderança em seu favor.

 Projetamos os preços de BHKP no LP

para a China em US$ 500/t. GC *

Petróleo

 Os preços do petróleo tipo Brent devem

ter uma média de US$ 60,10 por barril

em 2020, de acordo com a EIA (Energy

Information Administration). Os preços

mais baixos em comparação a 2019

estão relacionados à previsão de

aumento dos estoques globais de

petróleo. O WTI deverá ter uma média

de US$ 55.

 O consumo mundial total deve atingir

102,3 milhões de barris por dia, um

aumento de 1,4% a/a, segundo a EIA.

 Quanto à produção, o volume total deve

atingir 102,6 mbpd (+1,7% a/a), liderado

pela produção não OPEP (+3,6% a/a),

uma vez que a produção da OPEP

deverá diminuir em 1,9% a/a. DC*

Etanol

 Na safra 2019/20, os preços mais altos

dos combustíveis no mercado interno,

combinados aos preços mais baixos do

açúcar no mercado internacional, têm

favorecido a produção de etanol sobre o

açúcar no Brasil.

 O preço do petróleo deve limitar novos

aumentos no preço do etanol, uma vez

que a paridade do etanol está próxima a

70% do preço da gasolina.

 A produção de etanol no Centro-sul

deve atingir 29,04 milhões de toneladas,

segundo a mediana de 18 estimativas

de pesquisa, segundo a NovaCana.

 O mix deve atingir 37,7% de açúcar e

62,3% de etanol, também de acordo

com a NovaCana.

 Portanto, esperamos um declínio

moderado na produção de etanol em

2020. DC*

Fonte: Bloomberg, EIA, ESALQ, BB Investimentos Research | *iniciais dos analistas setoriais.
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COMMODITIES

Depois de dispararem em 2019, os preços de MF devem corrigir, embora ainda fiquem em níveis altos em 2020. Os 

estoques globais de petróleo em alta devem manter os preços em torno de US$ 60/barril, de acordo com a EIA

Fonte: Bloomberg, ESALQ
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Os avanços nas negociações do acordo comercial entre EUA e China ameaçam a demanda chinesa por grãos 

brasileiros. A demanda consistente e o clima favorável beneficiam a lucratividade da nova safra de grãos

Milho Soja Açúcar Boi Gordo

Fonte: Conab, Bloomberg, USDA, ESALQ, BB Investimentos Research | *iniciais dos analistas setoriais

 A Conab espera um cenário positivo
para o cereal, com tendência de preços
elevados, cujos níveis trazem
rentabilidade. Para o Brasil, a Conab
espera leve elevação na área plantada
do milho (+0,3% a/a), porém produção
total 1,6% a/a menor dado a projeção de
queda de produtividade (-1,9% a/a),
enquanto o consumo deve subir 6,6%
a/a, em função: (i) da expressiva e
crescente demanda para produção de
etanol de milho ou flex, e (ii) do
incremento de exportações de proteína
animal, em especial para China em
virtude da PSA.

 Referente às exportações de milho, a
expectativa CONAB é de estabilidade
com a safra 2018/2019, em que espera-
se volumes recordes de embarques,
estimulada pelo dólar mais forte e
cotações elevadas. Pode ainda ser
majorada dado a expectativa de quebra
de safra nos EUA. Ao mesmo tempo,
um avanço nas negociações entre EUA
e China pode impactar a dinâmica no
mercado internacional. CK*

 Segundo a Conab, o Brasil deve
permanecer como o maior produtor da
oleaginosa do mundo, com expectativa
de produção de 121 mi ton (+5,3% a/a)
mediante área plantada 2,6% a/a maior,
para a safra 2019/2020. As projeções
são baseadas, principalmente, (i) no
aumento das exportações de proteína
animal brasileira, estimulado pela Peste
Suína Africana (PSA), e (ii) aumento do
biodiesel no mix do diesel (+11,3% a/a,
estimado pela CONAB).

 O Brasil deve seguir na liderança, com
~50% das exportações mundiais,
segundo último relatório da USDA,
apesar da projeção de redução de 1,6%
a/a no volume exportado dado o
desaquecimento das importações
chinesas devido à PSA. O Brasil deve
ganhar market share no trade global
devido à (i) redução de produtividade
dos EUA por efeitos climáticos
adversos, (ii) perspectiva de redução de
produção norte-americana, além da (iii)
guerra comercial entre EUA-China. CK*

 A moagem total de cana deverá atingir

635 milhões de toneladas na safra

2019/20, segundo o USDA (+2,3% a/a).

 A produtividade da cana-de-açúcar deve

atingir 74,2 kg/ha em 2019/20, um

aumento de 3% a/a, segundo a Conab.

 O elevado volume de estoques de

açúcar no mundo, principalmente na

Índia, deve manter os preços

pressionados (atualmente estão nos

níveis mais baixos dos últimos dez

anos, com a terceira queda anual).

 No Brasil, a produção total de açúcar

para a safra 2019/20 é estimada em

29,4 milhões de toneladas, segundo o

USDA, enquanto a Conab tem uma

previsão mais otimista de 31,8 milhões

de toneladas para a safra.

 Portanto, esperamos um leve aumento

na produção de açúcar em 2020. DC*

 De janeiro a novembro, os preços de

boi-gordo aumentaram de forma

significativa em 10% a.a., impulsionados

por: (i) alta demanda internacional por

carne bovina (devido aos efeitos da

febre suína africana), e (ii) o decréscimo

de disponibilidade de gado no 2S19.

Com isso, os preços atingiram o pico

histórico de R$230/@ no final de

novembro.

 Em nossa opinião, os preços de boi-

gordo devem reverter a tendência de

alta no curto prazo, dada a retomada

sazonal e o incentive à produção. No

entanto, para 2020, o cenário promissor

para as exportações de carne bovina e

a recuperação gradual do consumo

doméstico devem sustentar preços

ainda acima da media de 2019 . LC*
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Fonte: Bloomberg

Açúcar NY#11 Soja

Milho Gado

US$ cents/pound, % US$ cents/bushel, %

R$/@, %US$ cents/bushel, %

Cenário favorável para consumo e o dólar forte devem sustentar os preços em níveis elevados. Contudo, vemos preços 

de grãos sendo afetados pelos desdobramentos dos acordos EUAxChina, enquanto os de gado devem refletir a PSA
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TOP PICKS

Visão positiva para o Ibovespa diante do crescimento da economia doméstica e do abrandamento dos riscos globais. 

Taxas de juros mais baixas também aumentam os investimentos em ativos de risco mais altos

 Estamos mais construtivos para o ano vindouro,

amparados, sobretudo, por (i) melhores indicadores

da atividade econômica doméstica, (ii) a

manutenção das taxas de juros brasileiras em seu

menor nível ao longo de 2020, o que beneficia o

valuation das companhias e, (iii) o recente

progresso nos acordos comerciais sino-americanos.

 Como esperamos que um possível pressão

inflacionária não será suficiente para que o governo

aumento a taxa de juros em 2020, os riscos estão

ancorados em um crescimento mais fraco que o

esperado da economia doméstica, juntamente com

mais pressão política sobre as reformas

necessárias para equalizar as contas públicas. Não

podemos esquecer de mencionar a guerra

comercial e a uma desaceleração global maior que

o esperado, o que poderia pressionar os mercados

de ações mundiais.

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research

Ibovespa e preços-alvos BB Investimentos
Points

Alvo: Ibovespa em 130k pontos em 

2020e

Jan

 Preço-alvo em 106,000

 Cenário doméstico benigno pela 

perspectiva macroeconômica

 Melhor percepção com balanços 

mais enxutos das companhias

Jul

 Revisão para 110,000

 Queda na taxa Selic e 

melhores 

perspectivas para as 

empresas

Nov

 Resultados do 3T mostrando 

números positivos

 Menor nível de taxa de juros 

estimulando alocação em 

ativos de maior risco

Dez

 Novo preço-alvo em

130,000

Mai

 Piora nos debates da Reforma da 

Previdência

 PIB brasileiro revisado para baixo

 Sem avanços na guerra comercial
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Financeiro | Crescimento de carteira e priorização de mix podem ser compensados pelo aumento da inadimplência e 

queda de juros. Aumento da concorrência impacta setor de Pagamentos, enquanto Seguros crescerá próximo de 5%

Grandes Bancos

NEUTRO

Pelo lado positivo, acreditamos em: (i)

crescimento forte da carteira de crédito,

tanto para PF quanto para PMEs; (ii)

continuidade na estratégia dos bancos de

melhorar o mix, aprimorando suas

margens. Entretanto, como consequência

dessa segunda estratégia, projetamos

uma piora nos índices de inadimplência.

Um segundo ponto negativo em

contraponto e que coloca 2020 como um

ano neutro é a possível continuidade na

redução da taxa Selic, que geraria mais

pressão nos spreads praticados.

Meios de Pagamento

NEGATIVO

Esperamos que 2020 seja um ano de

intensa transformação no setor de meios

de pagamento, com crescimento das

carteiras digitais, regulamentação do

pagamento instantâneo, entre outros

pontos, como o surgimento de novas

tecnologias. O fato é que toda essa

disrupção trará muitas facilidades para o

consumidor final, além de uma queda de

preços e melhora nos serviços prestados.

Por outro lado, as companhias terão

grandes desafios, tendo que se

reinventar, visto que suas fontes de

receitas podem estar sob ameaça.

Bancos médios

POSITIVO

2019 ficou marcado pelo crescimento

exponencial dos bancos digitais na bolsa

de valores (Banco Inter +146,1% e BTG

Pactual +213,1%). Para 2020, projetamos

um cenário otimista para bancos de

médio/pequeno porte, com crescimento

sólido de clientes, carteira de crédito e

lucro líquido. Corroborando com a nossa

tese, o BCB tem demonstrado intenção

em aumentar a concorrência via redução

de barreiras de entrada e spreads. Esses

pontos, na nossa visão, poderão ser

benéficos para fintechs e bancos

menores.

Seguros

NEUTRO

Apesar da atividade econômica não ter

correspondido às expectativas do início do

ano, projetamos crescimento dos prêmios

emitidos para 2019 próximo de 9%. Para

2020, continuamos com perspectiva de

crescimento dos prêmios, entretanto, em

uma velocidade menor (~5%). Para o

mercado de resseguros, projetamos

crescimento próximo de 20%, porém,

acreditamos que é algo já precificado na

ação do IRB. Por outro lado, acreditamos

que as receitas financeiras possam

reduzir, visto a queda da Selic,

dependendo do cenário econômico.

TOP PICK: N.A. TOP PICK: N.A.TOP PICK: BANCO ABCTOP PICK: BRADESCO
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Hard Commodities | Empresas expostas a commodities continuarão se beneficiando da batalha da China contra a 

poluição, estimulando demanda por insumos de melhor qualidade. Queda nos custos de extração beneficia a Petrobras

Mineração

POSITIVO

A demanda pela commodity deve persistir,

especialmente na China, já que a

produção continua a expandir (+8,1% y/y

em outubro , de acordo com a WSA) e o

controle ambiental se torna mais severo,

aumentando a busca por produtos de

qualidade. Somado a isso, vemos a oferta

ainda pressionada, com a capacidade da

Vale retomando ao longo de 2020 e 2021,

e os produtores australianos ainda lidando

com os efeitos pós-ciclone Veronica.

TOP PICK: VALE

Petróleo & Gás

POSITIVO

Nossos principais destaques para a

Petrobras, nossa top pick: (i) o aumento

da produção: a Petrobras iniciou quatro

novos FPSOs em 2019 e mais um é

esperado para 2020; (ii) o novo plano

estratégico, mais focado no pré-sal (~85%

do CAPEX total); (iii) a nova política de

dividendos deve aumentar o retorno do

investidor após 2021; (iv) O constante

declínio nos custos de extração,

especialmente nos campos do pré-sal; (v)

a continuidade do processo de

desalavancagem.

TOP PICK: PETROBRAS

Siderurgia

POSITIVO

Após desapontar em 2019, a indústria

siderúrgica aponta para um desempenho

mais saudável em 2020 em termos de

demanda e preços, embora ainda limitado

por pressões observadas em 2019, como

custos de insumos. Devemos ver a

demanda avançar, sobretudo na

Construção e no Automotivo, menos

deprimido pelo efeito argentina nas

exportações. Um metal spread favorável

poderia aumentar as oportunidades para

anúncios de aumentos de preços.

TOP PICK: CSN e GERDAU

Papel & Celulose

NEUTRO

Esperamos que a demanda continue a

crescer, baseados em (i) ascensão do e-

commerce, (ii) urbanização da população

rural na Ásia, impulsionando a demanda

por tissue, (iii) preocupações ambientais

com relação ao uso de plástico no mundo,

(iv) a limitação de uso de fibra reciclada

na China e (v) as oportunidades para

produtos de embalagem nas exportações.

Escolhemos a Klabin como nossa TP,

devido ao momento positivo para os

produtos de embalagens e sua estratégia

de focar em pequenos e médios clientes

de celulose, conseguindo melhores

preços.

TOP PICK: KLABIN
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Soft Commodities | A demanda chinesa por grãos brasileiros continua sendo prejudicada pelas tensões comerciais 

entre EUA e China, enquanto a soja e o milho podem se beneficiar de queda de safra nos EUA

Agronegócios

NEUTRO

Para 2020, um cenário de instabilidade

permanece para o setor de Agronegócios,

em nossa visão, dada a expectativa de

menor demanda chinesa (principal

player), ainda sensível às consequências

da Peste Suína Africana (PSA), e,

especialmente, em razão das incertezas

trazidas pelos acordos da guerra

comercial entre EUA-China.

Este contexto, somado à expectativa de

maiores custos e despesas para o setor,

principalmente em razão de: (i) preços de

insumos em patamares elevados; e (ii)

maiores despesas logísticas, nos levam a

uma visão mais conservadora para o

setor, sem indicações top pick.

TOP PICK: N.A.

Açúcar & Etanol

NEUTRO

Os preços do açúcar estão em tendência de

baixa, impactados por (i) preocupações com a

guerra comercial entre EUA e China e seus

impactos no crescimento global; (ii) estoques

de açúcar ainda em níveis elevados; (iii)

subsídios do governo da Índia para

produtores de açúcar. No entanto,

ressaltamos que o biocombustível

proveniente da cana pode ser mais utilizado

no Brasil e na Índia, os dois maiores

produtores mundiais, o que pode compensar

parcialmente o excesso de oferta de açúcar.

No Brasil, a demanda por etanol tem

aumentado, dados os maiores preços médios

do petróleo no mercado internacional.

TOP PICK: SÃO MARTINHO

Alimentos & Bebidas

POSITIVO

A Febre Suína Africana (FSA) na Ásia e

em outros países da Europa trouxe

oportunidades para os maiores produtores

de carne no mundo. Nesse contexto,

esperamos que as empresas mais

diversificadas geograficamente tenham

maior probabilidade de catalisar valor em

2020. Levando em conta o número

recente de novos frigoríficos autorizados a

exportar carne para a China, Indonésia e

Arábia Saudita, vemos Minerva e Marfrig

como as empresas mais beneficiadas pelo

cenário promissor para as exportações

brasileiras e sul-americanas.

TOP PICK: MARFRIG and MINERVA
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Infraestrutura | Modernização regulatória e foco na confiabilidade devem pautar expansão do setor elétrico. Novo 

marco legal irá destravar investimentos em saneamento

Setor Elétrico

POSITIVO

O setor elétrico apresenta uma agenda de

modernização regulatória para

acompanhar as tendências de: (i)

ampliação do mercado livre, (ii)

crescimento das fontes eólica e solar na

matriz (iii) empoderamento do cliente

estimulado por novas tecnologias e (iv)

impacto de mudanças climáticas. Para

2020 e 2021, esperamos retomada mais

forte da demanda e soluções regulatórias

para garantir a confiabilidade do sistema

frente à dinâmica atual.

TOP PICK: TAESA

Bens de Capital

NEGATIVO

O segmento deverá ser afetado por

menores expectativas advindas do

mercado externo, dados os recentes

desdobramentos da guerra comercial e a

continuidade dos impactos da crise

argentina. Contudo, internamente,

projeções positivas para o consumo

doméstico e as vendas de automóveis

poderão servir como uma alavanca

positiva para o setor.

Neste sentindo, optamos por não indicar

nenhuma Top Picks para 2020.

TOP PICK: N.A.

Saneamento

POSITIVO

Com a formatação final do novo marco

legal do saneamento aprovada pela

Câmara dos Deputados em 11/12/19,

vislumbramos modificações profundas e

iminentes ao setor. O conjunto de

medidas propostas favorece

principalmente os operadores privados, o

que irá exigir que as companhias públicas

se adaptem ao novo ambiente

competitivo, seja através de melhorias de

eficiência, novas parcerias público-

privadas, ou ainda encarando suas

próprias privatizações.

TOP PICK: SANEPAR

Transportes

POSITIVO

Os leilões de infraestrutura devem

beneficiar empresas ligadas ao setor. As

empresas de aluguel de carros devem se

beneficiar da recuperação da atividade

econômica, tanto no segmento de frotas

como no de aluguel de carros, devido ao

aumento tanto nos fluxos corporativos

como de turismo. No setor de companhias

aéreas, a demanda de passageiros foi

retomada em 2018/2019, e espera-se um

crescimento maior em 2020 devido à

elasticidade do setor ao PIB.

TOP PICKS: LOCALIZA e MOVIDA
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Varejo

POSITIVO

Perspectivas positivas, tanto para o varejo

cíclico quanto anticíclico, amparadas (i)

pela taxa de juros em níveis

historicamente baixos favorecendo a

concessão de crédito, (ii) liberação de

recursos de contas ativas e inativas do

FGTS (iii) aumento da confiança do

consumidor e (iv) aumento da penetração

do e-commerce no varejo brasileiro.

TOP PICKS: GPA e VIA VAREJO

Imobiliário (construtoras)

POSITIVO

O impacto positivo gerado nas vendas no

segmento de média/alta renda, em função

da redução da taxa de juros aliado à

maior concessão de crédito e melhoria

gradual do emprego, deve se manter ao

longo de 2020. Por outro lado, o

segmento focado na baixa renda segue

sob incertezas em função das iminentes

alterações do PMCMV e deterioração das

disponibilidades do FGTS. No geral, o

cenário para as companhias do setor

imobiliário é positivo.

TOP PICKS: CYRELA e MRV

Imobiliário (shoppings)

POSITIVO

Apesar da baixa confiança do consumidor

ter afetado o tráfego de pessoas no

shopping bem como um crescimento mais

intenso em vendas em 2019, as

companhias conseguiram entregar

melhorias em seus indicadores

operacionais e suas margens. Para 2020,

esperamos que a manutenção da taxa

Selic e da inflação em patamares baixos

contribuam para o aumento das vendas e

consequente melhoria da saúde financeira

dos lojistas

TOP PICK: BRMALLS

Consumo | Recuperação das vendas no varejo amparada por melhores condições macroeconômicas e pelo aumento 

do e-commerce. Empresas do setor imobiliário focadas em media/alta renda com perspectiva positiva
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TOP PICKS: SUMÁRIO

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research | Preços de 19/12/2019

Dados de Mercado das Companhias
R$, exceto quando indicado de forma diferente

Empresa Ticker País
Último

fechamento
Intervalo de preço Variação 1 ano

Preço-alvo

Dez/2020
Upside

Valor de 

mercado

R$ milhões

BANCO ABC BRASIL ABCB4 BRA 19,74 16 ┬────────■┴ 20 20,7% 20,80 5,4% 4.313 

BANCO BRADESCO BBDC4 BRA 35,61 29 ┬──────■──┴ 39 15,9% 46,20 29,7% 277.678 

BR MALLS BRML3 BRA 18,06 11 ┬─────────■ 18 41,6% 17,20 -4,8% 15.761 

CIA BRAS DE DIS PCAR4 BRA 87,38 77 ┬────■────┴ 99 8,6% 146,10 67,2% 23.567 

CIA SANEAMENTO PARA SAPR11 BRA 94,07 57 ┬────────■┴ 97 64,0% 120,41 28,0% 9.334 

CIA SID NACIONAL CSNA3 BRA 13,98 09 ┬─────■───┴ 18 56,4% 18,00 28,8% 19.398 

CYRELA CYRE3 BRA 29,17 15 ┬────────■┴ 30 95,6% 31,70 8,7% 11.660 

GERDAU GGBR4 BRA 19,01 12 ┬─────────■ 19 30,7% 19,00 -0,1% 30.947 

KLABIN KLBN11 BRA 18,71 14 ┬───────■─┴ 20 15,4% 22,00 17,6% 20.828 

LOCALIZA RENT A CAR RENT3 BRA 48,08 27 ┬────────■┴ 49 71,5% 50,00 4,0% 34.731 
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TOP PICKS: SUMÁRIO

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research | Preços de 19/12/2019

Dados de Mercado das Companhias
R$, exceto quando indicado de forma diferente

Empresa Ticker País
Último

fechamento
Intervalo de preço Variação 1 ano

Preço-alvo

Dez/2020
Upside

Valor de 

mercado

R$ milhões

MARFRIG MRFG3 BRA 9,54 05 ┬─────■───┴ 12 80,0% 14,00 48,6% 6.786 

MINERVA BEEF3 BRA 12,24 05 ┬──────■──┴ 16 148,3% 14,00 14,4% 4.940 

MOVIDA MOVI3 BRA 18,34 08 ┬─────────■ 19 129,3% 20,00 9,1% 5.482 

MRV MRVE3 BRA 21,28 10 ┬────────■┴ 23 92,2% 22,30 4,8% 9.451 

PETROBRAS PETR4 BRA 30,23 20 ┬────────■┴ 31 40,7% 32,20 6,5% 407.806 

SAO MARTINHO SMTO3 BRA 22,66 17 ┬─────────■ 23 24,5% 24,50 8,1% 8.022 

TRANSMISSORA ALIANCA TAEE11 BRA 30,32 23 ┬─────────■ 31 33,6% 33,15 9,3% 10.445 

VALE VALE3 BRA 54,71 41 ┬────────■┴ 56 9,8% 67,00 22,5% 289.114 

VIA VAREJO VVAR3 BRA 10,97 04 ┬────────■┴ 12 139,5% 11,60 5,7% 14.244 
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RISCOS5

O cenário externo é um componente de risco chave para nossa tese de investimentos. As idas e vindas da guerra 

comercial e o acordo Brexit limitam uma visão mais auspiciosa para o crescimento global

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research

Eventos alternativos em relação ao nosso cenário base S&P 500
Eixo esquerdo (pontos), eixo direito (%)

Ibovespa
Eixo esquerdo (pontos), eixo direito (%)
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Desaceleração econômica mundial maior que o esperado

Instabilidade política nos Estados Unidos devido ao período de eleições

Pouso forçado (hard landing) da atividade econômica chinesa

Grande incerteza devido a possível revés no acordo da Guerra Comercial entre China e 
EUA

“Hard Brexit” causado por insucesso na negociação entre Reino Unido e União Europeia.

Recessão na Argentina mais duradoura e profunda do que o esperado.

Impacto inflacionário por (i) desvalorização cambial imprevisível, (ii) maiores preços de 
energia devido a condições hidrológicas ou (iii) impactos da PSA nos preços de proteínas

Riscos de incertezas advindos da PEC paralela

Insegurança política surgindo com as eleições municipais
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Indicadores

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research; (*O = Outperform; MP = Market Perform; U = Underperform) | (19 Dez, 2019 )

Performance YTD
%

Performance 1 Mês
%

Empresa Ticker País Últ. Cotação
Preço Alvo

Dez/20
Upside Rating

Mkt Cap

R$ milhões

P/L 1Y

Corrente

P/L 1Y

Média 5 anos

P/BV 1Y

Corrente

P/BV 1Y

Média 5 anos
ROE 1Y

BANCO ABC BRASIL ABCB4 BZ 19.81 20.80 5.0% O 4,325.7 7.7 5.2 1.0 0.7 13.7

BANCO BRADESCO BBDC4 BZ 35.64 46.20 29.6% O 278,161.8 10.1 8.2 1.9 1.4 18.4

BANCO BTG PACTUAL BPAC11 BZ 75.74 72.80 -3.9% O 66,581.4 16.8 8.1 2.8 1.2 15.8

BANCO ESTADO RIO GRAN BRSR6 BZ 20.78 28.60 37.6% O 8,935.3 6.3 5.3 1.0 0.7 15.9

BANCO INTER BIDI4 BZ 14.85 16.20 9.1% MP 10,232.0 72.3 50.5 4.6 5.4 9.9

BANCO SANTANDER BRASIL SANB11 BZ 47.44 50.20 5.8% O 177,974.2 11.5 10.3 2.2 1.5 19.6

ITAU UNIBANCO ITUB4 BZ 36.43 43.80 20.2% O 332,918.6 12.1 8.7 2.5 1.7 21.4

CIELO CIEL3 BZ 8.49 - - - 23,065.8 14.8 12.1 2.0 4.3 23.3

IRB BRASIL RESSEGUROS IRBR3 BZ 38.68 41.30 6.8% O 36,204.5 18.1 15.0 7.6 5.3 37.3

PAGSEGURO DIGITAL PAGS US BZ 32.77 - - - 10,759.2 23.2 26.3 4.4 5.2 21.7
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Pontos relevantes para 2020-21 devem impactar a estrutura atual do setor financeiro e o papel histórico dos bancos, 

independente do avanço da agenda regulatória

 Assunto que vem ganhando mais importância a cada dia, o Open Banking é visto por

nós como uma das principais apostas dos reguladores para impulsionar a

concorrência bancária e diminuir o custo do crédito no Brasil.

 Basicamente, o modelo consiste na adoção de uma tecnologia padronizada

(conhecida como API – application programming interface) por todas as instituições

financeiras, para simplificar o compartilhamento de dados. Como consequência desse

processo, o cliente passa a ser dono de suas informações, e não mais a instituição

financeira com a qual ele mantém relacionamento.

 A ideia do BCB é dividir a implementação em quatro etapas, com a intenção de iniciar

a primeira nas próximas semanas. Isso traria algumas vantagens para o sistema

financeiro nacional:

 Os clientes teriam mais facilidade para mudar de instituição;

 Produtos mais baratos, visto que o sistema seria mais integrado e simples, com

menos intermediários;

 Menor barreira de entrada, aumentando a competição e consequentemente,

elevando a qualidade dos produtos/ serviços.

• Apesar dos bancos tradicionais dizerem que estão se preparando para essa “nova

era” do sistema financeiro, acreditamos que o Open Banking traz mais vantagens para

as fintechs e bancos de médio/ pequeno porte, visto que o grande gap entre os

players do mercado é a quantidade de informações que cada um detém, algo que

acabaria ou, pelo menos, diminuiria consideravelmente.

Open Banking Cadastro Positivo

 Apesar de existir desde 2011 (lei 12.414), o cadastro positivo ainda não é muito

utilizado pelas instituições financeiras visto que o cadastro de uma pessoa depende

de sua autorização. A partir de 2019, a abertura desse cadastro passa a ser

automático, cabendo ao interessado pedir sua exclusão.

 Na nossa opinião, o cadastro positivo trará uma maior transparência da situação

econômico-financeiro do cadastrando, diminuindo a assimetria de informações que

existe hoje entre as instituições e o cliente. Como resultado do cadastro positivo,

poderíamos ter uma redução dos spreads praticados, visto que o risco seria melhor

calculado, e as barreiras de entrada seriam menores visto a facilidade de conseguir

informações.

Atuação do Banco Central

 O BCB tem tomado algumas medidas para diminuir o custo do crédito no país e

incentivar a concorrência, como: (i) redução do custo do cheque especial, com o limite

de 8% a.a. a partir de Jan/2020; (ii) autorização para participação de capital

estrangeiro em instituição financeira brasileira; (iii) regulamentação das fintechs; (iv)

criação da TLP para empréstimos do BNDES; (v) lançamento da agenda BC#.

 Além das medidas já anunciadas, o BCB já anunciou que pretende rever as regras de

outras linhas de crédito que possuem taxas elevadas, como o cartão de crédito. Além

disso, pretende revisar as regras de empréstimos com garantia, com especial atenção

para o home equity.
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Grandes bancos | Resultados em 2020 impulsionados pela contínua melhoria de mix e crescimento da carteira. Por 

outro lado, inadimplência e redução da Selic podem pressionar margem líquida

Fonte: Banco Central (BCB), BB Investimentos Research

 Acreditamos que 2020 será um ano de avanço da carteira de crédito acima de 10%,

principalmente se as expectativas positivas para a economia forem confirmadas.

Conforme gráfico ao lado, 2019 foi um ano positivo para o crédito PF, e apesar do

crédito PJ não ter tido o mesmo comportamento, pudemos notar um sinal de

recuperação nos dados a partir de agosto.

 Outro ponto que deverá impulsionar os resultados em 2020 é a melhora de mix que os

bancos vêm adotando a partir de 2019, focando em linhas mais rentáveis ante linhas

com spreads menores. Entretanto, projetamos um crescimento para 2020 mais tímido

que o visto em 2019 para linhas como cartão de crédito e cheque especial, que

segundo dados do BCB, crescem 20,7% e 18,5% em 2019, até outubro.

Pontos Positivos: crescimento da carteira e melhoria de mix Crescimento do Crédito Livre – PF e PJ
% a/a

Riscos: redução da Selic e aumento da inadimplência Inadimplência – Créditos Livres
% 

 Uma redução da Selic além das expectativas atuais poderia acarretar em uma

pressão para redução de juros cobrado , reduzindo ainda mais as margens líquidas.

Mesmo que esse cenário pudesse levar a um maior apetite por crédito, nossas

projeções indicam que o aumento da carteira não seria suficiente para compensar a

redução do spread praticado.

 Outro ponto que consideramos como um risco para 2020 é a questão da

inadimplência, visto a estratégia de melhora de mix mencionada. Quando olhamos

para os dados de 2019, notamos que a Inadimplência se encontra em patamares

historicamente baixos, algo que ajudou a manter uma boa entrega de resultado nesse

ano. Entretanto, é natural que ocorra uma deterioração das carteiras.
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Banco médios/pequenos | Para 2020-21, novos entrantes continuarão focados em atrair e crescer suas bases de 

clientes, operando em nichos específicos com alto grau de especialização para gerar receitas via linhas não-tradicionais

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)

 Para os bancos digitais seguirem uma tendência de crescimento em 2020 conforme

foi visto em 2019, o essencial é que a sua base de cliente continue a crescer de forma

acelerada, aliada a um baixo Custo de Aquisição de Cliente (CAC); alta qualidade de

UX – User Experience; baixo Custo de Servir (CTS). Com o número de clientes em

patamares elevados, enxergamos que é possível essas instituições começarem a

apresentar uma rentabilização consistente de sua base, algo que ainda não

conseguimos enxergar. Acreditamos que 2020 será um ano positivo nesse pilar, visto

a notoriedade que a conta digital está conquistando, aliado com alto grau de

confiabilidade. Entretanto, os bancos tradicionais também estão demonstrando

interesse nesse nicho e já lançaram suas contas digitais, a fim de preservar sua base

de clientes.

Abertura de contas digitais Atuação em segmentos / nichos específicos 

 O foco em um público sub-atendido, aliado com tecnologias disruptivas (blockchain,

big data, nuvem, IOT, etc), resumem a estratégia adotada por instituições de porte

menor para ganhar penetração em um mercado altamente concentrado. Enxergamos

que o objetivo é preencher uma lacuna deixada pelas instituições tradicionais, seja por

questão de restrição de acesso ou de preço, ou mesmo por uma demanda cujo

potencial não é conhecido nem priorizado pelos players tradicionais.

 Alguns exemplos de concentração: Banco PAN e BMG que disputam classes C, D e

E; banco Inter e Nubank que disputam jovens que valorizam a experiência

tecnológica; ou o banco ABC que pretende aumentar seu nicho para cliente a partir de

R$ 30 MM de FBA..

N° de clientes ativos
milhares

Receita advinda de fontes não-tradicionais

 Uma tendência vista no mercado, que acreditamos que intensificará no ano que vem,

é a busca dos bancos por receitas advindas de fontes não tradicionais no setor. O

principal exemplo é o movimento iniciado pelo Banco Inter, mas que outros bancos já

sinalizaram interesse também, que tangeas receitas de take rate vindas de seu

marketplace. Na visão dos bancos, pelo fato deles já possuírem todo o arcabouço de

meio de pagamento e uma vasta base de clientes, o sucesso de um marketplace é

mais elevado. Esse movimento é o oposto do que ocorre em países que já possuem

SuperApps maduros, onde o surgimento veio de empresas do varejo que

incorporaram serviços de pagamento dentro de sua plataforma. Acreditamos que o

movimento iniciado pelo Inter é positivo e poderá ser bem–sucedido, se bem feito.
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Meios de Pagamento e Seguros | Nosso cenário base implica um ambiente ainda muito competitivo para o setor de 

pagamentos, reduzindo margens. Quanto ao setor de seguros, acreditamos em crescimento forte de prêmios em 2020

Fonte: BCB, BB Investimentos Research

 Acreditamos que as empresas do setor de meios de pagamento terão um enorme

desafio em 2020, em linha com o que foi nos últimos anos, dadas as mudanças que o

setor vem passando. Esses movimentos levarão a uma diminuição na barreira de

entradas, além da menor necessidade de intermediários, principalmente com a

regulamentação do pagamento instantâneo. Diante desse cenário, projetamos um ano

difícil para a Cielo, com dificuldade em manter o seu Market share apesar de sua

estratégia declarada de defender sua posição. Aliado a isso, projetamos mais um ano

de perda de margem, consequência da queda de preços que a empresa vem

praticando. Por outro lado, reconhecemos como ponto positivo para o ano que vem: (i)

melhora da qualidade do seu atendimento, e; (ii) melhora do índice de eficiência.

Meios de Pagamento Volume da Indústria de Cartões
R$ milhões 

Seguros e Resseguros Prêmios Emitidos
R$ milhões 

 Projetamos um ano de crescimento para a emissão de seguros, entretanto, um pouco

menor que o esperado em 2019 (+9% em 2019 e +5% em 2020). Essa redução do

crescimento é justificada pela base de comparação, visto que os 9M19 apresentaram

um crescimento muito forte (+18,6), com destaque para seguro de vida.

 Quanto ao mercado de resseguros, esperamos um ano mais forte que o ramo de

seguros, justificado por: (i) melhora de mix das carteiras, priorizando linhas mais

rentáveis ou com menor sinistralidade; (ii) aceleração do setor rural, dadas as

previsões de melhores condições climáticas; (iii) retomada do setor de construção

civil; (iv) valorização dos bens segurados, o que faz com que os prêmios cresçam de

forma orgânica.
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TOP PICK: BRADESCO8

Em nossa opinião, o Bradesco se destaca entre os grandes bancos devido à sua capacidade de aproveitar melhor as 

oportunidades, além de um maior apetite ao risco. Além disso, a empresa possui seu próprio banco digital independente

Fonte: BB Investimentos Research

Tese de Investimento

 Nossa tese de investimento baseia-se na percepção que o Bradesco, entre os bancos

de grande porte, é o que está melhor posicionado para capturar as oportunidades que

surgirão em 2020, vindas de um cenário de recuperação econômica e aceleração da

concessão de crédito. Nossa tese é sustentada pelos seguinte pilares:

 Diante da estratégia de melhor rentabilização da carteira de crédito, o Bradesco é

o banco que se destacou no crescimento de linhas mais rentáveis: 23,8% a.a. em

cheque especial e 12,5% a.a. em cartão de crédito;

 Ainda há sinergia para ser capturado da aquisição do Banco HSBC, que ocorreu

em 2015, principalmente em redução de despesas e fechamento de agências;

 Nos últimos 8 trimestres, mais de 40% da receita não-juros vieram da operação

de seguros do banco, detendo mais de 25% de market share do mercado de seguros.

Isso demonstra uma menor dependência em receita de juros;

 Possui uma rede de agência/ correspondentes que torna o Bradesco um banco

presente em um maior número de cidades, as quais ainda detêm tipos de clientes que

dependem de uma agência física para realizar negócios;

 Desenvolver um banco digital independente, para concorrer com players como

Nubank, Banco Inter, Agibank, etc. O Next (banco digital) projeta alcançar a marca de

2 milhões de contas abertas no fim de 2019, sendo que esse número já ultrapassou

1,4 milhão no 3T19. De acordo com a companhia, 79% não eram contas Bradesco,

com um público predominantemente entre 18 e 34 anos.

Riscos

 Deterioração da qualidade da carteira acima das projeções, principalmente devido

à estratégia de priorização de linhas mais rentáveis;

 Mercado de seguros não crescer conforme esperado;

 Surgimento de fintechs ou bancos de médio/ pequeno porte que atuem em nichos

no qual o Bradesco possui alta participação, seja em crédito ou em seguros;

 Não conseguir reduzir as despesas operacionais/ pessoal na velocidade

adequada.

Lucro líquido recorrente e Carteira de Crédito
R$ milhões
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TOP PICK: BANCO ABC8

O Banco ABC Brasil deve continuar a aumentar seu portfólio de crédito, expandindo o segmento de médias e grandes 

empresas. Inadimplência está sob controle, porém com possibilidade de aceleração devido ao avanço do crédito

Fonte: BB Investimentos Research

Tese de Investimento

 O Banco ABC apresenta algumas características que, sob nossa análise, faz com que

seja uma instituição de destaque entre os bancos de médio/ pequeno porte:

 Atualmente, o Banco está expandindo seu foco, buscando penetração no nicho

intermediário (clientes entre R$ 30 MM - R$ 250 MM), e está passando por

reestruturação de algumas áreas internas. Vemos o investimento em tecnologia

como uma medida natural e necessária para os bancos que desejam ter destaque

em seu setor.

 Como o banco já está apresentando crescimento nos segmentos Corporate e

Large Corporate, projetamos o avanço do portfólio mencionado acima com uma

inadimplencia controlada, com um custo total de crédito do portfólio crescendo 50

bps, dado o maior risco do segmento intermediário.

 Crescimento da receita de serviços a partir de 2020 do banco de investimentos,

principalmente em DCM e M&A. Além disso, em nosso modelo, projetamos para o

médio prazo (mais de 2 anos), receitas beneficiadas pelas áreas recém-criadas de

ECM e Project Finance.

 Nesse sentido, acreditamos que o Banco ABC será capaz de alcançar uma

penetração considerável no segmento middle, o qual possui uma rentabilidade maior

que a praticada pela instituição com seus atuais clientes. De acordo com nossas

projeções, sua carteira de crédito poderia apresentar uma evolução em torno de 25%

até o fim de 2022, com um spread 50 – 100% maior que o atual.

Riscos

 Atuação no novo segmento não acontecer com a velocidade pretendida;

 Índices de inadimplência acima do projetado, visto ser um nicho mais arriscado;

 Crescimento das despesas (opex e capex) para a implementação da nova estrutura

acontecerem em uma magnitude acima do desejável

Lucro Líquido Recorrente e Carteira de Crédito
R$ milhões
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484 507

568
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16.198
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SIDERURGIA & MINERAÇÃO

Indicadores

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research; (*O = Outperform; MP = Market Perform; U = Underperform) | (19 dez 2019)

Performance
%

Performance 1 Mês
%

Empresa Ticker País Últ. Cotação
Preço Alvo

Dez/20
Upside Rating

Mkt Cap

US$ milhões

Dív. Líquida

US$ milhões

P/L 1Y

Corrente

P/L 1Y

Média 5 anos

EV/EBITDA 1Y

Corrente

EV/EBITDA 1Y

Média 5 anos

CIA SIDERURGICA NACIONAL CSNA3 BZ 13.95 18.00 29.0% O 4,740.4 6,614.0 7.6 343.6 6.2 8.0

GERDAU GGBR4 BZ 19.12 19.00 -0.6% O 7,624.0 2,977.1 13.7 18.2 6.4 5.9

METALURGICA GERDAU GOAU4 BZ 8.98 - - - 2,288.6 3,144.0 10.3 9.6 - 441.6

NEXA RESOURCES NEXA US BZ 8.55 - - - 1,139.9 300.1 66.9 19.5 5.4 4.2

USINAS SIDER MINAS GER USIM5 BZ 9.36 9.50 1.5% MP 2,896.6 1,070.7 17.1 41.2 7.2 9.9

VALE VALE US BZ 13.40 17.00 26.9% O 70,812.0 9,663.9 8.1 23.7 4.4 5.6

TERNIUM ARGENTINA TXAR AR AR 24.75 - - - 1,869.0 199.8 7.0 11.5 - 4.7

BHP GROUP LTD BHP AU AU 39.72 - - - 130,078.5 9,200.0 14.4 16.2 6.3 6.4

ANGLO AMERICAN PLC AAL LN GB 2144.00 - - - 35,174.1 2,404.0 10.5 10.6 4.8 5.0

RIO TINTO LTD RIO AU GB 103.66 - - - 100,333.6 - 625.0 12.7 11.7 6.0 6.3

TENARIS TS US LX 22.46 - - - 13,254.5 - 490.9 13.1 29.2 7.9 11.3

GRUPO MEXICO SAB DE CV GMEXICOB MX 56.62 - - - 23,300.8 5,728.0 12.5 10.8 6.1 6.4

SOUTHERN COPPER CORP SCCO PE 42.77 - - - 33,059.9 4,901.7 19.9 18.1 10.1 10.2

GLENCORE PLC GLEN LN SZ 236.65 - - - 41,057.8 32,948.0 13.5 14.0 5.4 6.1
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SIDERURGIA & MINERAÇÃO

Mineração | preços de minério de ferro devem voltar a níveis não-especulativos amparados pela estabilização da oferta 

e a continuidade de sólida demanda

.

 Brumadinho | Após a tragédia, as dinâmicas de OxD

para minério de ferro mudaram. Como a oferta foi

limitada não apenas pelo fechamento forçado das

capacidades da Vale, mas também pelo ciclone Veronica

na Austrália, os preços dispararam, encolhendo prêmios

e as margens das siderúrgicas.

 Preços de MF | Vemos os preços voltando para níveis

não especulativos, amparados pela volta da oferta e

demanda resiliente na China. Embora vejamos os

preços caindo em razão da normalização gradual da

produção, estes devem manter-se em níveis mais

elevados (US$ 83/t em média) que o projetado antes de

Brumadinho (US$ 62,5/t), já que a produção da Vale

deve levar ao menos três anos para se regularizar.

 Custo de frete | os custos de frete devem ser um

desafio extra para as mineradoras brasileiras com a

implementação da nova regulamentação da IMO.

Durante o 3T19, vimos as taxas ultrapassando os US$

25/t, contra uma média de US$ 14/t (2019), consumindo

parte das margens das empresas. Em 2020, o cenário é

de alta, o que poderia limitar ganhos de margens.

 Estoques | Os níveis nos portos chineses caíram, de

volta ao patamar de 2016, colaborando para maiores

preços de MF.

Fonte: Bloomberg, SECEX and BB Investimentos Research

Exportações brasileiras de minério de ferro
Mt; US$/t

Estoques totais de MF na China
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SIDERURGIA & MINERAÇÃO

Siderurgia | Após desapontar em 2019, a indústria siderúrgica deve melhorar em certa extensão, embora ainda limitada 

pelos desafios correntes

Fonte: IABR, BB Investimentos Research

Produção brasileira de aço bruto
kton

Indústria brasileira siderúrgica

 Após crescer de ~12,5Mt nos anos 90, as vendas brasileiras de aço para o mercado

interno avançaram consideravelmente para ~16Mt, até a crise mundial de 2008/2009.

Em seguida, o país apresentou importante recuperação, com a produção crescendo a

uma taxa anual de 7% até 2012. À época, uma crise siderúrgica em nível mundial teve

início e, ainda, a economia brasileira deteriorou. Desde 2016, a indústria parece

recuperar-se, mas, em 2019, com a crise argentina fortemente impactando as

exportações, a produção caiu novamente, podendo chegar a -8% este ano.

 Após um ano fraco, entretanto, o IABR¹ espera que produção e vendas recuperem em

2020, chegando a 34,2Mt (+5.3% a/a) e 19,4Mt (+5,1% a/a), respectivamente.

Indústria brasileira de aço
kton

Upsides e downsides para o segmento

CAGR

2009 – 2012: 

+7.0% p.y

CAGR

2012 – 2016: 

-3.4% p.y

CAGR

2016 – 2018: 

+3.5% p.y

• Retomada do setor de construção

• Avanços em projetos de 

infraestrutura

• Recuperação do setor automotivo

• Maior consumo com maior renda

• Desaceleração da economia global

• Protecionismo avançando

• Maior agravamento da crise 

argentina

• Agenda governamental não

progredindo

Out-19 Set-19 m/m Out-18 a/a 2019 a/a

Produção de aço bruto 2.597 2.403 -4,8% 3.224 -22,0% 26.822 -7,9%

Aços planos 1.013 1.126 8,1% 1.268 -12,9% 11.238 -4,3%

Aços longos 819 805 0,5% 861 -1,1% 7.440 -5,5%

Vendas de planos (DM) 913 926 -2,3% 979 -2,9% 9.101 0,0%

Vendas de longos (DM) 659 663 0,0% 634 -4,5% 6.000 -3,4%

Exportações 1.133 869 -2,5% 1.822 -17,6% 6.318 -0,1%

Importações 209 184 -26,4% 125 -18,2% 2.099 -3,1%

Consumo aparente 1.801 1.777 -1,6% 1.774 -6,4% 17.248 -2,0%
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TOP PICK: CSN

CSN | obstáculos de curto prazo desaceleram a entrega de resultados, prorrogando o desempenho mais forte para 2020

Dever de casa feito

 Ao longo de 2019, muitos foram os

fatores externos e internos que afetaram

os resultados da companhia, sobretudo

na siderurgia. A reforma antecipada e

mais longa que o esperado do alto forno

3 de Volta Redonda somado aos

maiores preços de MF elevaram os

custos e deprimiram as margens,

derrubando o EBITDA anual do negócio.

Por outro lado, investimentos recentes

feitos na mineração ajudaram a

compensar, parcialmente, os resultados

negativos da siderurgia, segurando as

margens em níveis aceitáveis.

 A estratégia da empresa de aumentar a

produção de produtos de maior valor

agregado deve continuar a contribuir

para resultados melhores. Ainda, há

vendas de ativos no radar, o que poderá

contribuir para maior caixa e menor

alavancagem.

Tese de investimento

 Embora reconheçamos os riscos para a

companhia, também vemos as coisas

melhorando a partir de agora, com as

operações de siderurgia normalizando a

partir do 1T20, junto com melhores

perspectivas para 2020, não apenas em

termos de melhora de demanda, mas

também de ajustes de preços. Já para a

mineração, a CSN deve continuar a

apresentar fortes resultados, mesmo

com preços de MF em menor nível.

 Nosso preço-alvo YE20 fica em R$

18,00/ação, com rating Outperform..

Fonte: CSN, BB Investimentos Research

EBITDA e Margem EBITDA
R$ milhões e %

Endividamento
R$ milhões e x
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Riscos

 Ramp up mais longo do AF#3 após a 

reforma;

 Maiores descontos para 

contaminantes;

 Falha no plano de desinvestimentos, 

comprometendo a alavancagem.
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TOP PICK: GERDAU

Nova Gerdau | Uma empresa mais enxuta, pronta para desempenhar acima do mercado

Dever de casa feito

 ON Brasil | O mercado de longos

parece ter chegado a um ponto de

inflexão e deve voltar a crescer a partir

de agora, baseado em melhores

expectativas para o segmento de

construção.

 ON América do Norte | Vemos um

cenário mais desafiador para a

economia norte-americana, dadas as

preocupações com a desaceleração e

os desdobramentos da Guerra

comercial.

 ON América do Sul | A demanda deve

crescer seguindo o PIB das economias,

em especial Peru e Colômbia.

 ON Aços Especiais| Mistos; com

relação a automotivo, vemos o consumo

crescendo, baseado especialmente na

demanda interna, impulsionado pelas

locadoras.

Tese de Investimentos

 A nova Gerdau: pronta para abalar.

Dadas as expectativas positivas para os

próximos períodos, baseados nos fatos

mencionados anteriormente para todas

as ONs, acreditamos que as ações da

Gerdau possam se beneficiar fortemente

do momento positivo e recupera a

queda vista no meio de 2019.

 Nosso preço para GGBR4 fica em R$

19.00, com o rating Outperform.

 Em nossas estimativas, incorporamos

as melhores perspectivas para o

consumo de aços longos no próximo

ano, melhorando os resultados da ON

Brasil. Consideramos, ainda, alguns

upsides após a reforma do AF#1 em

Ouro Branco, concluída no 3T19.

Fonte: Gerdau, BB Investimentos Research

EBITDA e Margem EBITDA
R$ milhões e %

6.657 

6.033 

6.552 
7.050 

7.674 

14,4%

14,7%

15,5%

15,9%

16,4%

2018 2019 (E) 2020 (E) 2021 (E) 2022 (E)

EBITDA Margem EBITDA  (%)

Múltiplos

2020e 2021e 2022e

EV / EBITDA 5,9x 5,4x 5,0x

LPA (R$) 1,07 1,39 1,69 

P / L 16,1x 12,4x 10,2x 

P / BV 1,0x 1,0x 0,9x 

ROE 6,5% 7,9% 9,0%

Dividend yield 5,6% 7,3% 8,9%

Riscos

 Desaceleração na América do Norte;

 Demais impactos em custos;

 Falha em atuar na indústria eólica.
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TOP PICK: VALE

Vale | Retornando aos níveis de produção e custo de 2018

“De-risking” da Vale

 Reparação de Brumadinho | Durante

2019, a empresa aprovisionou ~US$ 6

bi para indenizações e compensações,

aproximadamente US$ 1,6 bi dos quais

já desembolsados. Em relação à

descaracterização das barragens, a

Vale progrediu em nove a montante, as

quais devem ser totalmente

descaracterizadas até 2022.

 Mineração neutra em carbono | A Vale

revisou seus compromissos 2030,

incluindo objetivos em Mudança

Climática, Energia, Água, Florestas,

contribuição socioeconômica e ESG.

 De-risking da Vale | há quatro

principais frentes: (i) reparação de

Brumadinho, (ii) segurança de

barragens e integridade dos ativos, (iii)

estabilização da produção e aumento da

competitividade e (iv) alocação de

capital.

Tese de Investimentos

 Dada a ausência de grande projetos

orgânicos e aquisições bolt-on, e

considerando o já confortável nível de

alavancagem em termos de dívida

líquida/EBITDA, atualmente em 0,5x

(3T19), vemos a geração de caixa da

Vale mais forte ano a ano, permitindo

maior remuneração aos acionistas.

Assim, incorporamos pagamentos

maiores de dividendos em nosso

modelo, considerando um retorno de

30% no EBITDA Aj (ante 25% do LL Aj);

Mantemos o preço-alvo 20e para VALE

US em US$ 17.00/ação e para VALE3

em R$ 67.00/ação, com rating

Outperform.

Fonte: Vale, BB Investimentos Research

EBITDA e margem EBITDA

Múltiplos
Índice e %

2020e 2021e 2022e

EV / EBITDA 4,1x 3,8x 3,5x

LPA (R$) 1,66 1,82 2,05

P / L 7,2x 6,6x 5,8x

P / BV 1,1x 1,0x 0,9x

ROE 15,9% 15,8% 16,2%

Dividend yield 4,2% 6,8% 7,5%

Riscos

 (i) menor preço de MF, (ii) prêmios 

limitados, (iii) ruptura de barragens, (iv) 

falha com a estratégia de metais 

básicos e carvão.

16.592 

10.821 

15.136 
16.426 

17.642 

45,4%

29,0%

41,2% 41,3%
43,3%
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EBITDA EBITDA Margin
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PAPEL & CELULOSE

Indicadores

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research; (*O = Outperform; MP = Market Perform; U = Underperform) | 19 Dez 2019)

Performance YTD
%

Performance 1 Mês
%

Empresa Ticker País Últ. Cotação
Preço Alvo

Dez/20
Upside Rating

Mkt Cap

US$ milhões

Dív. Líquida

US$ milhões

P/L 1Y

Corrente

P/L 1Y

Média 5 anos

EV/EBITDA 1Y

Corrente

EV/EBITDA 1Y

Média 5 anos

DURATEX DTEX3 BZ 15.70 - - - 2,659.9 438.0 23.5 20.6 10.9 8.0

KLABIN KLBN11 BZ 18.74 22.00 17.4% O 5,128.8 3,193.8 17.4 42.0 10.1 9.3

SUZANO SUZB3 BZ 40.26 48.00 19.2% O 13,421.9 2,640.8 26.9 12.5 9.3 6.9

EMPRESAS CMPC CMPC CL 1905.10 - - - 6,319.6 2,852.4 25.1 19.4 7.6 7.8

EMPRESAS COPEC COPEC CL 6750.00 - - - 11,642.0 5,465.9 23.9 18.0 9.6 9.1

KIMBERLY CLARK DE MEXICO KIMBERA MX 38.27 - - - 6,211.7 998.8 20.4 20.3 11.5 12.8

DURATEX DTEX3 BZ 15.70 - - - 2,659.9 438.0 23.5 20.6 10.9 8.0

-5,42%

0,76%

3,73%

5,78%

6,30%

14,63%

COPEC

KIMBERA

CMPC

SUZB3

KLBN11

DTEX3

-18,0%

-10,7%

6,5%

22,8%

28,6%

35,7%

COPEC

CMPC

SUZB3

KLBN11

KIMBERA

DTEX3
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PAPEL E CELULOSE

Celulose | Cenário desafiador no curto-prazo com preços de celulose ainda pressionados pelo enfraquecimento da 

economia global

Dinâmica para celulose

 Ao longo de 2019, vimos os preços de

celulose despencarem, respondendo à

piora da demanda na Europa e,

consequentemente, ao excesso de

oferta na China.

 Adicionalmente, a estratégia da Suzano

em limitar suas vendas a fim de manter

preços falhou e os estoques nos portos

chineses alcançaram novos recordes,

levando a um novo perfil de mercado,

com a migração de estoques das mãos

dos clientes para produtores.

 Com as alterações na dinâmica, as

pressões nos preços continuam, apesar

da demanda resiliente no país asiático,

aumentando os embarques globais de

ambas as fibras.

Expectativas

 Para 2020, esperamos que os preços de

celulose fiquem em média de US$ 544/t,

ante uma média de US$ 569/t em 2019.

 Com a oferta estável devido ao

fechamento de capacidades, o mercado

deve encontrar um novo ponto de

equilíbrio.

 Contudo, isto dependerá fortemente da

velocidade da Suzano em reduzir seus

níveis de estoques no exterior e usar

sua posição de liderança em seu favor.

 Produtores de baixo custo devem se

beneficiar do momento, com margens

em níveis confortáveis, embora não nos

níveis observados no período de 2018.

 Já para as empresas brasileiras, estas

podem beneficiar-se do momento

complicado focando em volume ante

preço, dado seus processos de

produção de menor custo.

Fonte: Bloomberg, Ibá, Poyry, BB Investimentos Research

Exportações brasileiras de celulose
Kton and US$/ton
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PAPEL & CELULOSE

Novas capacidade | Os preços de celulose tendem a cair previamente às adições de capacidades, recuperando 

quando do momento do start-up

Fonte: RISI, Iba, Poyry (2017), Hawkings Wright, BB Investimentos Research

Preços de celulose e novas capacidades de celulose
US$/t; Mt

Preços de celulose devem subir a partir do 2S20

2013: 

Eldorado

2017/2018: 

APP South

Sumatra

Horizonte II

Metsa

2007:: 

Nueva Aldeia

Santa Fé

2009/2010: 

Três Lagoas

Rizhao

2015:

Maranhão

Montes del Plata

2016:

Klabin

2021:

Mapa

2022/2023:

UPM Uruguay

 Observando o movimento de preços de celulose e a entrada de novas capacidades ao longo dos últimos anos, podemos ver um comportamento recorrente de forte queda nos preços

de celulose nos anos que precedem o início das novas capacidades, antecipando as pressões nos preços devido às novas capacidades vindo a mercado.

 Isto posto, dado que não existem capacidades adicionais para 2019 ou 2020, além dos efeitos macroeconômicos já discutidos (menor demanda de usuários finais na Europa e os

desdobramentos da guerra comercial), acreditamos que parte da recente queda possa ser explicada pela antecipação das capacidades entrando a partir de 2021. Assim, poderemos

ver preços estagnando a partir de agora e voltando a subir quando os novos projetos entrarem na fase de construção.

 Assim, incluímos em nosso modelo um cenário estável para preços de celulose em 2020, embora, na média, menor que 2019. Acreditamos que os preços devam subir novamente a

partir do 2S20 e finalizar o ano em ~US$ 600/t.

 Com isto em mente, devemos optar por empresas menos expostas aos mercados de celulose e mais expostas aos negócios de papel e embalagens, como a Klabin.
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PAPEL & CELULOSE

Papel | Melhor consumo de papel tissue e produtos de embalagens

Tissue

 A demanda de tissue deve continuar

avançando, especialmente na China,

que é, atualmente, maior que a Europa

ocidental em termos de tamanho de

mercado e aproxima-se da América do

Norte.

 O país asiático tem sido o maior

produtor desde 2015 e ultrapassou os

EUA como maior consumidor em 2018.

 De 2008-2018, a China representou

43% do crescimento no consumo total

de tissue, seguido da América do Norte

(12%) e América Latina (11%).

 É importante ressaltar, entretanto, que o

crescimento deve também vir de outras

regiões emergentes, como América

Latina, onde o consumo per capita ainda

é baixo.

Embalagens

 A demanda global deverá sentir os

impactos da guerra comercial no curto-

prazo, porém espera-se crescimento a

partir de 2020-2021 em todas as

regiões, exceto para a China, onde a

demanda deve ser moderada.

 O surgimento do e-commerce tem sido

um importante propulsor da demanda

nos anos atuais e assim deve continuar.

 Oportunidades | Oportunidades na

fruticultura nacional devem advir de

acordos bilaterais, como Europa &

Mercosul no longo prazo e o acordo

fechado com a China recentemente

para a exportação de frutas.

 Desafios | Um dos pontos de atenção,

além de questões sanitárias, é com

relação à logística. Aqui, vemos

oportunidade para caixas de papelão

crescerem a participação

Fonte: RISI, Iba, Poyry (2017), Hawkings Wright, BB Investimentos Research

Principais destinos dos produtos para caixas de papelão (2018)
% por tipo de produto

Demanda global por segmento
Mt; %

99 98 97 96 96 95 94 93 93 92 91 91 90

41 43 44 45 46 48 49 51 52 54 55 57 59

166 169 174 178 182 186 191 195 200 205 210 215 220

49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 6260 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 64 64

2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2029e 2030e

P&W Tissue & Fluff Containerboard Cartonboard Specialty

2,9%

3,7%

CAGR
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 O próximo ano deve ser o mais

complicado para a empresa em termos

de FCL, considerando o pico de

investimentos no Puma II (alavancagem

deve chegar a 4,2x).

 Entretanto, estando isso já precificado e 

o funding para os capex já equalizado, 

mantemos nosso preço-alvo YE20 em 

R$ 22.00 para KLBN11, com rating de 

Outperform.

TOP PICK: KLABIN

Resiliência | Mercados de embalagens devem compensar piores condições dos negócios de celulose

Tese de Investimento

 Continuamos confiantes na tese de

investimentos da Klabin e com as

premissas consideradas no modelo.

 A ascensão do e-commerce, juntamente

com as preocupações ambientais

mundo afora com relação ao uso de

plásticos e, mais recentemente, à

limitação de fibra reciclada na China,

tem contribuído para uma nova era do

consumo de papel.

 Estamos projetando um FCL negativo

para a empresa nos próximos anos, de

fato, dado o ciclo de expansão iniciado

para Puma II. Contudo, acreditamos que

os direcionadores de mercado para os

negócios da empresa devam se

fortalecer, com o consumo de caixas de

P.O avançando, juntamente com a

recuperação dos preços de kraftliner, o

que poderia parcialmente compensar a

queda nos preços de celulose.

Riscos

 Maiores pressões nos preços de

celulose;

 Falha na execução da estratégia

comercial de celulose;

 Falha na execução do cronograma para

Puma II;

 Recuperação mais lenta do mercado

doméstico de caixa de papelão;

 Maior queda nos preços de kraftliner

nos mercados internacionais.

Fonte: Klabin, BB Investimentos Research

EBITDA e Margem EBITDA
R$ milhões e %

Múltiplos
Index and %

2020e 2021e 2022e

EV / EBITDA 8,4x 7,5 x 6,9 x

LPA (R$) 0,53 0,46 0,55 

P / L 29,3 x 33,6 x 28,1 x

P / BV 3,4 x 3,4 x 3,5 x

ROE 8,0% 7,1% 8,7%

Dividend yield 3,5% 4,0% 4,3%

4.023 
4.450 

3.832 
4.273 

4.641 

40,2%

44,4%

38,4% 38,1% 38,1%

2018 2019e 2020e 2021e 2022e

EBITDA Mg EBITDA
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PETRÓLEO & GÁS

Indicadores

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research; (*O = Outperform; MP = Market Perform; U = Underperform) | (19 Dez, 2019)

Performance YTD
%

Performance 1 Mês
%

Empresa Ticker País Últ. Cotação
Preço Alvo

Dez/20
Upside Rating

Mkt Cap

R$ milhões

Dív. Líquida

R$ milhões

P/E 1Y

Corrente

P/E 1Y

Média 5 anos

EV/EBITDA 1Y

Corrente

EV/EBITDA 1Y

Média 5 anos

BRASKEM BRKM5 BZ 28.31 45.00 59.0% MP 5,686.1 7,156.6 35.6 10.0 7.0 4.9

COSAN CSAN3 BZ 69.94 - - - 6,755.2 1,870.2 14.0 11.6 7.0 5.5

PETROBRAS PETR4 BZ 30.17 32.20 6.7% O 99,705.2 69,196.0 10.9 8.7 4.6 5.2

PETROBRAS DISTRIBUIDORA BRDT3 BZ 29.65 28.00 -5.6% U 8,459.6 647.9 18.7 14.1 11.2 9.5

ULTRAPAR PARTICIPACOES UGPA3 BZ 24.50 21.00 -14.3% MP 6,677.1 2,115.3 22.2 19.4 9.9 9.7

YPF S.A. YPF US AR 11.07 - - - 4,354.0 7,386.7 38.2 14.3 3.0 3.1

ECOPETROL EC US CO 20.22 - - - 41,569.0 9,774.9 11.3 9.5 5.5 4.9

1,2%

4,8%

9,4%

11,1%

15,9%

18,6%

20,4%

BRKM5

PETR4

BRDT3

EC US

CSAN3

UGPA3

YPF US

-38,4%

-16,6%

-5,5%

29,6%

35,5%

36,3%

113,6%

BRKM5

YPF US

UGPA3

BRDT3

PETR4

EC US

CSAN3
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PETRÓLEO & GÁS

Em 2019, o segmento de O&G teve um ano histórico, com vendas de ativos, resolução da cessão onerosa e rodadas de 

licitações. Em distribuição de combustíveis, uma recuperação de volumes e, em Petroquímica, menores spreads

Fonte: Petrobras, BB Investimentos Research

 Em 2019 (jan-out), a produção total de petróleo no Brasil aumentou 6% a/a, com a

entrada de novos sistemas e menos paradas para manutenção.

 O ano apresentou alta volatilidade nos preços do petróleo, principalmente após o

ataque às refinarias de petróleo da Arábia Saudita, ocorrido em setembro.

 Apesar da perspectiva de entrada do P-70 FPSO no campo de Atapu em 2020, o

aumento da produção deve ser inferior à nossa expectativa (vide gráfico), de acordo

com o guidance fornecido pela Petrobras, provavelmente afetada por maiores paradas

de manutenção.

 A resolução dos excedentes da cessão onerosa entre a Petrobras e o governo federal

foi um passo importante, ao possibilitar a execução das rodadas de O&G em

novembro.

 Para 2020, o governo deve promover novos leilões para as áreas não ofertadas dos

campos do pré-sal, tanto na 16ª rodada da cessão onerosa quanto na 6ª rodada de

partilha de produção.

 A venda das refinarias da Petrobras deve abrir esse mercado e trazer concorrência, o

que pode introduzir novas tecnologias e investimentos nesse segmento.

 A venda total de combustíveis líquidos aumentou 3,7% a/a (jan-out), após apresentar

queda ou estabilidade em todos os anos desde 2014. Esperamos a continuidade da

recuperação no mercado de distribuição de combustíveis (efeito retomada do PIB).

 Esperamos uma continuidade do ciclo de baixa nos spreads de produtos

petroquímicos, afetados pela expectativa de novas adições de capacidade e

preocupações com a demanda global. Em nossa cobertura, os resultados da Braskem

e a Oxiteno (da Ultrapar) devem ser afetados.

Perspectivas para 2020 Brasil: produção de Petróleo e Gás – Produção total de petróleo
Mil boe

Petrobras – Estimativas BB-BI para produção de petróleo
Mil boe/d
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PETRÓLEO & GÁS

Distribuição de combustível | Em 2019, houve recuperação no volume de vendas, com variações no market share. Em 

2020, esperamos novo aumento de volumes de combustível líquido, com maior concorrência e margens pressionadas

Distribuição de Combustíveis

 Em 2019 (jan. a out.), a venda de combustíveis

líquidos aumentou 3,7% a/a. No entanto, a

distribuição desse crescimento foi maior para a

Raízen (+5,8% a/a) do que a BR Distribuidora e a

Ipiranga, que caíram respectivamente 2,7% e 0,5%.

 Em 2019, a Petrobras vendeu sua participação na

BR Distribuidora e, portanto, a empresa deixou de

ser pública.

 Como podemos ver no gráfico de participação de

mercado, a BR Distribuidora perdeu market share

(200 bps a/a), enquanto Raízen e Ipiranga

apresentaram variações abaixo de 100 bps. Os

postos bandeira branca aumentaram sua

participação total em 230 bps a/a.

 Atualmente, a Anfavea (Associação Nacional dos

Fabricantes de Veículos Automotores) prevê um

crescimento de 2,1% na produção de veículos em

2019. A taxa de crescimento da produção de

veículos e as vendas de combustíveis líquidos

possuem uma forte correlação.

 Para 2020, esperamos uma continuidade da

recuperação nos volumes de vendas de

combustíveis líquidos, embora os postos de

bandeira branca venham apresentando maior força.

Fonte: ANP, Plural, BB Investimentos Research
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PETRÓLEO & GÁS

Petroquímica | Um ano difícil para o segmento, com um declínio nos spreads para a maioria dos produtos químicos, 

colocando muitas das empresas em uma situação difícil

Petroquímica: Braskem

 Iniciamos em 2019 a cobertura da Braskem, com

uma recomendação Market Perform e um preço-

alvo de R$ 45,0 para o final de 2020.

 Em 2019, a empresa enfrentou um cenário marcado

por uma tendência de baixa nos spreads

petroquímicos, algo que deve persistir por algum

tempo, prejudicando as margens da Braskem.

 Além disso, a empresa foi apontada em relatório do

Serviço Geológico do Brasil (CPRM), como

associada ao fenômeno geológico que afundou o

solo em três bairros de Maceió, em Alagoas. A

empresa suspendeu a operação na região e

contratou uma consultoria especializada

independente para avaliar a situação e está

importando os produtos (EDC) para manter a

operação. A decisão judicial mais recente favoreceu

a Braskem, apesar de persistirem as incertezas

quanto à possibilidade de pagamento de

indenização (por perdas materiais para famílias que

tiveram casas afetadas).

 Gostamos da tese de investimento da empresa,

dada sua posição de liderança e a diversificação

tanto de matéria-prima quanto geográfica, embora o

momento não seja favorável no curto prazo.

Fonte: IHS, Braskem and BB Investimentos Research

Polietileno – Adições de capacidade global
Mil ton/a

Polipropileno – Adições de capacidade global
Mil ton/a

Braskem – Divida líquida e Divida líquida /EBITDA
R$ million e %

26.767 27.295 28.024 27.524

24.039
21.786

2,3x 2,2x
2,5x

2,8x

2,2x
1,9x

Divida líquida Divida líquida/EBITDA
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TOP PICK: PETROBRAS

A Petrobras iniciou quatro novos FPSOs em 2019, aumentando a produção, com menor lifting cost e, também, menor 

alavancagem devido à venda de ativos. Assim, a empresa está preparada para crescer e pagar maiores dividendos

Tese de Investimentos

 Aumento da produção está previsto para

os próximos anos, com a entrada de

novos sistemas em produção.

 Queda nos custos de extração,

especialmente nos campos do pré-sal;

 A continuidade do processo de

desalavancagem, que deve deixar a

empresa com uma dívida bruta total

abaixo de US$ 60 bilhões em 2021. A

meta da empresa é atingir 1,5x dívida

líquida/EBITDA em 2020. Segundo

nosso modelo, a meta deve ser atingida

somente em 2021, a menos que

impactada pela venda de ativos.

 Em 2019, uma nova política de

dividendos foi estabelecida, com a

fórmula 'DIVIDENDOS = 60% x (FLUXO

DE CAIXA OPERACIONAL - CAPEX)'.

Portanto, de acordo com o nosso

modelo, após 2021, a Petrobras deverá

pagar dividendos mais robustos.

Riscos

 Mudanças na política de preços da

empresa;

 Risco de execução de projetos em

andamento e futuros;

 Resultado desfavorável de discussões

judiciais, inclusive tributárias e

trabalhistas;

 Cambial e volatilidade do petróleo.

Fonte: Bloomberg, Petrobras and BB Investimentos Research

Petrobras: participação no portfólio (número de clusters de upstream)
%

Dívida líquida e EV/EBITDA – Estimativas BB-BI
R$ milhões e múltiplo
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247.660
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AGRONEGÓCIO

Indicadores

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research; (*O = Outperform; MP = Market Perform; U = Underperform) | (19 Dez 2019)

Performance YTD
%

Performance 1 Mês
%

Empresa Ticker País Últ. Cotação
Preço Alvo

Dez/20
Upside Rating

Mkt Cap

R$ milhões

Dív. Líquida

R$ milhões

P/E 1Y

Corrente

P/E 1Y

Média 5 anos

EV/EBITDA 1Y

Corrente

EV/EBITDA 1Y

Média 5 anos

BIOSEV BSEV3 BZ 2.84 - - - 2,898.0 4,650.3 - 12.9 - 3.6

BRASILAGRO AGRO3 BZ 18.66 21.00 12.5% O 1,061.5 187.3 16.6 27.3 6.6 9.5

CAMIL ALIMENTOS CAML3 BZ 8.86 - - - 3,278.2 1,032.1 11.8 10.1 6.9 6.0

FERTILIZANTES HERINGER FHER3 BZ 4.23 - - - 227.8 982.2 - 7.5 - 4.7

OURO FINO SAUDE ANIMAL OFSA3 BZ 42.99 46.00 7.0% O 2,319.3 222.3 39.3 21.0 16.1 12.6

SAO MARTINHO SMTO3 BZ 22.61 24.50 8.4% O 8,004.2 2,363.4 14.0 9.8 5.0 4.7

SLC AGRICOLA SLCE3 BZ 23.28 19.00 -18.4% MP 4,444.7 962.3 14.5 11.2 8.4 7.3

TERRA SANTA AGRO TESA3 BZ 20.57 - - - 445.1 852.1 - 33.8 - 7.1

11,4%

12,2%

14,2%

19,6%

23,9%

28,5%

47,2%

81,3%

AGRO3
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FHER3

-7,3%

-6,9%

16,1%

25,8%

28,2%

28,4%

28,6%

69,9%
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SLCE3
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AGRONEGÓCIO

Grãos | Demanda interna consistente impulsionada pela expectativa positiva para produção de proteína animal e 

biocombustível. Porém, um cenário mais incerto para exportações dado a guerra comercial entre ChinaxEUA e PSA 

Fonte: USDA, Conab, Bloomberg, BB Investimentos Research | (1) base Dez/2019 

 O ambiente de grãos permanece instável, ao nosso ver, motivado pela menor

demanda por proteína vegetal pela China, impactado pela PSA, e sob as incertezas

quanto aos acordos entre EUA-China referentes à guerra comercial;

 As demandas de soja e milho devem seguir influenciadas positivamente pela

produção de proteínas e crescente participação nos biocombustíveis. Projeção da

USDA indica menor produção global em função do clima adverso nos EUA, que

também levam a sustentação dos preços;

 A redução da demanda global por algodão, pelo menor crescimento econômico dos

mercados consumidores, especialmente China, somada a maior produção (segundo

estimativa USDA), elevam os estoques mundiais, pressionando preços para baixo;

 Previsão de condições climáticas favoráveis às safras brasileiras para 2019/2020,

devem impulsionar a valorização de propriedades, potencializando vendas e

arrendamentos.

Demanda e Produção Global Produção e Exportações Brasileiras
Milhões ton | Produção eixo esquerdo e Exportação eixo direito
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Açúcar e etanol | a maior produção na Índia pressiona os preços globais de açúcar. Mix de produção brasileiro 

direcionado para o etanol, já que os preços do petróleo e o ritmo de recuperação da economia favorecem seu consumo

 No Centro-Sul, o volume de cana processada na

safra 2019/20 (até dezembro) se elevou 5,2%,

chegando a 575,25 milhões de toneladas. Segundo

a UNICA, o ATR (açúcar total recuperável) ficou em

139,22 kg/ton (ante 138,95 kg/ton em 2018).

 A produção de etanol, no acumulado até dezembro

aumentou 8,6% a/a, para 31,73 bilhões de litros, o

que representa uma produção recorde do

combustível, com forte elevação na produção de

etanol de milho, que aumentou para 889,78 milhões

de litros entre abril e novembro, + 104% a/a.

 Quanto ao açúcar, a produção total até dezembro

atingiu 26,41 milhões de toneladas, +2.2% a/a. No

período, apenas 34,61% da cana de açúcar bruto

foi dedicada à produção de açúcar, em

consequência dos preços mais baixos da

commodity nos mercados internacionais.

Fonte: USDA, UNICA, Conab, BB Investimentos Research

Açúcar (Brasil): produção, consumo e exportação
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Produção global de açúcar
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TOP PICK: SÃO MARTINHO

Expectativa de ganhos de produtividade, momento favorável para vendas de etanol, produção com um dos menores 

custos do segmento e boa geração de caixa devem beneficiar as ações da São Martinho em 2020

Investment Thesis

 Uma das maiores processadoras de

cana-de-açúcar do país, com usinas em

localização favorável e flexibilidade na

produção de açúcar ou etanol;

 Projetos Meiosi e PSS (sementes pré-

germinadas) para plantio de cana já

envolvem ~80% da área de plantio em

2019/20. Com isso, espera-se redução

do custo de plantio com maior

produtividade do ciclo da cana;

 Projeto de etanol de milho no estado de

Goiás deve trazer maior diversificação

para o portfólio;

 A recuperação da economia doméstica

e os estímulos dos programas

RenovaBio e Rota 2030 devem

aumentar a demanda por combustíveis;

 Espera-se que o mix favorável ao etanol

continue na safra 2020/21, devido às

melhores margens do combustível ante

o açúcar, que vem sofrendo baixas no

mercado internacional.

Risk

 Perdas decorrentes de condições

climáticas adversas;

 Novas safras recorde, pressionando os

preços das commodities;

 Variação cambial podendo impactar

dívidas e receitas da companhia em

moeda estrangeira, assim com suas

operações de hedge.

Fonte: São Martinho,  BB Investimentos Research 

Receitas de etanol e açúcar / margem bruta – Estimativas BB-BI
R$ milhões and %
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Indicadores

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research; (*O = Outperform; MP = Market Perform; U = Underperform) | 19 Dez 2019

Performance YTD
%

Performance 1 Mês
%

Empresa Ticker País Últ. Cotação
Preço Alvo

Dez/20
Upside Rating

Mkt Cap

R$ milhões

Dív. Líquida

R$ milhões

P/E 1Y

Corrente

P/E 1Y

Média 5 anos

EV/EBITDA 1Y

Corrente

EV/EBITDA 1Y

Média 5 anos

AMBEV ABEV3 BZ 18,83 21,00 11,5% MP 72.576,2 - 1.493,6 22,8 19,6 12,3 12,5

BRF BRFS3 BZ 34,50 45,00 30,4% O 28.030,3 4.249,9 19,1 76,9 7,5 9,3

JBS JBSS3 BZ 26,02 33,00 26,8% O 71.002,0 12.163,3 8,3 8,4 4,9 5,1

M DIAS BRANCO MDIA3 BZ 37,18 45,00 21,0% MP 12.604,0 202,2 15,9 15,1 12,5 12,2

MARFRIG GLOBAL FOODS MRFG3 BZ 9,40 14,00 48,9% O 6.686,9 2.072,9 10,1 33,9 4,5 5,1

MINERVA BEEF3 BZ 12,23 14,00 14,5% O 4.936,0 1.563,8 8,5 25,6 5,4 5,1

GRUMA S.A.B. GRUMAB MX 200,85 - - - 83.494,2 894,6 15,6 16,6 7,7 9,8

GRUPO BIMBO SAB BIMBOA MX 34,53 - - - 160.417,6 4.183,1 20,5 22,7 7,1 9,3

INDUSTRIAS BACHOCO BACHOCOB MX 82,90 - - - 49.740,0 - 653,9 13,8 12,6 5,8 6,0

NESTLE NESN SZ 106,10 - - - 315.753,6 30.619,7 22,4 19,7 16,6 14,4

HORMEL FOODS CORP HRL US 45,06 - - - 24.095,2 - 437,6 25,5 20,9 17,1 13,4

MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ US 55,39 - - - 79.744,7 17.272,0 21,0 19,0 17,5 15,6

PILGRIM'S PRIDE CORP PPC US 32,81 - - - 8.187,2 2.056,7 12,8 10,1 7,3 6,1

SANDERSON FARMS SAFM US 177,06 - - - 3.935,9 - 40,4 15,4 19,4 7,5 6,6

TYSON FOODS INC TSN US 91,08 - - - 33.260,1 11.448,0 13,0 11,8 8,8 8,1
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Alimentos | A peste suína africana (PSA) tem efeito disruptivo no comércio internacional de proteína animal, com 

impacto expressivo no volume exportado e na dinâmica de preços. Expectativa positiva deve se consolidar em 2020

Fonte: MARA (Ministério da Agricultura Chinês), OCDE-FAO, Bloomberg, Secex, IEA, CEPEA, BB Investimentos Research
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a/a variação (%)
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 O surto da peste suína africana (PSA) apareceu

pela primeira vez na China em agosto de 2018.

Desde então, também foram registrados casos do

vírus no Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, além de

outras regiões da África, Ásia e Europa.

 Como resultado da epidemia, notamos uma redução

significativa nos estoques de suínos e porcas ao

longo de 2019 na China. Portanto, esperamos uma

redução de 35% (sobre os números históricos) na

produção de carne suína no país asiático para 2020,

o que representa uma queda de 16% na produção

mundial.

 Acreditamos que a China tende a envidar todos os

esforços para aumentar a produção de outras

proteínas, especialmente aves, compensando

parcialmente essa lacuna na oferta. No entanto, até

que a produção de carne suína retorne ao nível

normal e os investimentos em outras proteínas

animais se materializem em um aumento

substancial na oferta, os aumentos na demanda

internacional já beneficiaram os maiores produtores

e exportadores de todas as proteínas animais.

Nesse contexto, de janeiro a novembro, vimos as

exportações brasileiras de carne suína aumentarem

14% a/a, enquanto os preços domésticos

aumentaram significativamente 27% a/a. De fato,

haverá muito mais por vir em 2020, em nossa

opinião.
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Alimentos | Após um ano brilhante em termos de desempenho operacional, ganhos de eficiência e melhorias na 

estrutura de capital, ainda vemos espaço para crescimento no setor de proteína animal

Fonte: Secex, Dados das empresas, BB Investimentos Research | *O endividamento médio refere-se às estimativas das empresas de proteína animal cobertas pelo BB BI

 Ao longo de 2019, os frigoríficos brasileiros demonstraram engajamento na gestão de passivos,

como esperado, aproveitando um ambiente mais favorável de taxas de juros mais baixas no

Brasil, alongando suas dívidas e reduzindo seu custo. Como resultado do compromisso do

management, notamos uma desalavancagem gradual no setor de proteínas animais (a média

passou de 3,6x Dez18 para 3,0x no 3T19), que também foi beneficiada pela forte geração de

caixa induzida por: (i) aumento no volume exportado bem como nos preços domésticos e

internacionais no Brasil; (ii) demanda doméstica consistente nos EUA, beneficiando os

resultados da JBS e Marfrig; e (iii) números robustos de exportação na Argentina, o que

contribuiu positivamente para o desempenho da Minerva e da Marfrig em 2019.

Consequentemente, após revisitar nossos modelos para o setor, reduzimos nossa média

estimada de dívida líquida / EBITDA 20e para 2,5x em relação aos 3,0x prévio.

 De fato, as empresas do setor de proteína animal foram fortemente impactadas pela demanda

internacional e vemos esse cenário positivo sendo sustentado. Além da demanda existente, no

2S19, a China autorizou mais 38 plantas (22 bovinos, 9 aves e 7 suínos) a exportar para o país,

totalizando agora 102 unidades. Além disso, a Indonésia e a Arábia Saudita também

possibilitaram outras 10 e 8 plantas de carne bovina, respectivamente. Os volumes de carne

bovina já superaram o recorde acumulado do ano passado até novembro, registrando um

aumento de 10% a/a, enquanto os preços domésticos cresceram 12% a/a, no mesmo período.

Consequentemente, mesmo enfrentando custos mais altos (os preços do gado atingiram o pico

de R$ 230/@ em novembro), a indústria de carne bovina tem mantido spreads acima da média,

o que indica melhorias nas margens à frente.

 Na frente doméstica, esperamos que o consumo seja induzido por uma recuperação gradual

da economia brasileira, considerando (i) saques do FGTS, (ii) aumento dos salários, (iii)

menores taxas de juros e expectativa de expansão do crédito e (iv) maior poder de compra do

consumidor, conforme detalhado na sessão macro. Como resultado da expectativa positiva da

demanda por alimentos, as empresas devem poder sustentar os preços no próximo ano, com

um cenário mais promissor para vendas de produtos de maior valor agregado.

O que esperar para 2020? Endividamento Médio (Dívida Líquida/EBITDA)*
Index
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Bebidas | A expectativa positiva de consumo deve impulsionar os resultados da indústria de bebidas em 2020. No 

entanto, os investimentos da concorrência em capacidade e marketing podem afetar o desempenho da Ambev   

Fonte: Ambev, IBGE, BB Investimentos Research

 De janeiro a setembro, a produção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas aumentou

5% e 3%, respectivamente, de acordo com os últimos dados disponíveis pelo IBGE.

Para 2020, esperamos novos incrementos, considerando uma expectativa positiva de

consumo devido a: (i) saques do FGTS; (ii) melhorias nas folhas de pagamento; e (iii)

menores taxas de juros indutoras de crédito.

 Após um ano difícil de custos mais altos pressionando margens, a Ambev

provavelmente se beneficiará do cenário mencionado acima. No entanto, o ambiente

competitivo mais feroz e contínuo no Brasil, juntamente com o macro ambiente da

Argentina, devem continuar impactando os volumes e a estratégia de preços. Assim,

mesmo considerando atrativo o dividend yield de 4%, nosso preço-alvo para Dez20 de

R$ 21 mostra um aumento limitado no valor da ação. Market Perform reiterado.

Ambev: ambiente competitivo e Argentina podem limitar ganhos adicionais Ambev – EBITDA e margem EBITDA
R$ milhões e %
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TOP PICK: MARFRIG

Esperamos que a Marfrig capture resultados de uma estratégia mais focada em carne bovina e alimentos processados, 

principalmente após aumentar sua participação na National Beef

Tese de Investimento

 Após processo de reestruturação ocorrido em 2018, quando a empresa vendeu a

Keystone e adquiriu a National Beef nos EUA, a Marfrig tornou-se uma empresa

puramente focada em carne bovina e alcançou uma posição geográfica favorável: a

empresa agora é baseada em dois dos maiores produtores mundiais de carne bovina ,

EUA (17% da produção mundial total de carne bovina) e Brasil (14%).

 Nos EUA, a National Beef é a quarta empresa de processamento de carne bovina com

uma parceria de longo prazo com seu fornecedor de gado que diferencia a empresa de

seus pares, em nossa opinião. Através de produtos de alto padrão, a empresa alcança

mercados premium, como Japão e Coréia do Sul. Como resultado, a Marfrig mostrou

margens sustentáveis na divisão da América do Norte, superando a indústria.

 Em 2019, a China autorizou outras plantas de diferentes regiões a exportar para o país

asiático em face da PSA. No 2S19, foram adicionadas 22 novas licenças para plantas

brasileiras e 8 para argentinas. Além disso, a Indonésia (+10) e a Arábia Saudita (+8)

também autorizaram as exportações de carne bovina do Brasil nos últimos meses.

Nesse sentido, considerando que a divisão da América do Sul inclui plantas no Brasil,

Uruguai e Argentina, esperamos que a Marfrig continue apresentando resultados

robustos nas exportações futuras.

 É importante mencionar que a Marfrig também investiu em alimentos processados e,

depois de adquirir uma fábrica em Varzea Grande no ano passado, a empresa se

tornou líder global na produção de hambúrgueres. Além disso, anunciou uma parceria

com a ADM para produzir produtos à base de plantas. Nesse segmento, vemos a

Marfrig como líder em termos de investimento em inovação para atender a uma

demanda crescente, o que a diferencia de outros concorrentes e cria uma vantagem

competitiva.

 Em nossa opinião, (i) a crescente e consistente demanda por carne bovina nos EUA, (ii)

os maiores volumes exportados da América do Sul, (iii) o foco da empresa em produtos

de maior valor agregado e (iv) um melhor equilíbrio entre capacidade e oferta de gado

nos EUA e no Brasil, deve permitir à empresa aumentar as margens à frente. Dito isso,

consideramos o valuation da Marfrig atrativo quando comparada a outros pares do

setor: a MRFG3 está sendo negociado a 4,9x EV / EBTIDA versus 6,7x, média do setor.

Riscos

 Uma reversão na tendência de alta observada na demanda doméstica de carne bovina

nos EUA;

 Embargos inesperados provenientes de mercados em potencial, como a China, que

reduziriam nossas estimativas de volume exportado para a empresa;

 Uma queda maior do que o esperado na disponibilidade de gado no próximo ciclo de

queda nos EUA e no Brasil, impactando negativamente a margem bruta;

 Um ambiente macro e político desafiador na Argentina que pode afetar os volumes e a

estratégia de preços no país;

 Um crescimento inorgânico mais agressivo que poderia levar a empresa a uma

alavancagem mais alta.

Fonte: Marfrig, BB Investimentos Research

Análise Relativa – Principais Pares do Setor de Proteína
Múltiplo EV/EBITDA (corrente)
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TOP PICK: MINERVA

Consideramos a Minerva bem posicionado para capturar ganhos com a crescente demanda e preços internacionais

Tese de Investimento

 Diante do PSA, o cenário para os maiores produtores e exportadores de carne bovina

se tornou muito mais favorável. Como resultado, vimos aumentos no volume exportado

e nos preços da carne bovina no mercado doméstico, que contribuíram para o aumento

das margens da indústria de carne bovina. Brasil, Argentina e Uruguai - países onde a

Minerva está localizada - juntos servem quase 70% do volume de carne bovina

importada pela China. Portanto, vemos a Minerva bem posicionado para capturar

ganhos com a crescente demanda e preços internacionais.

 A Minerva já apresentou resultados positivos em 2019. A demanda internacional

impulsionou o abate no Brasil e em Athena Foods. Como resultado, a empresa relatou

um aumento na utilização da capacidade a/a, o que consideramos positivo, pois essa

trajetória leva a empresa a uma maior diluição dos custos fixos. Além do aumento dos

volumes exportados, destacamos o gerenciamento efetivo do capital de giro que

contribuiu para aumentos consecutivos no fluxo de caixa livre durante o ano.

 Embora notemos que as ações da empresa tenham subido significativamente ao longo

do ano, ainda há upside a ser capturado, em nossa opinião. No 2S19, a Minerva

aumentou o acesso a mercados importantes, como China, Rússia, Indonésia e Arábia

Saudita, com novas plantas autorizadas a exportar para esses países. Como resultado,

esperamos novos incrementos nas exportações à frente. Vale ressaltar que, por meio

da joint venture com representantes chineses anunciada em outubro, a Minerva

também deve impulsionar a distribuição na China como um canal adicional.

Consequentemente, vemos forte geração de caixa liderando um processo de

desalavancagem.

 Assim, mantemos nossa visão positiva sobre o nome e indicamos as ações da BEEF3

como uma das nossas principais opções no setor de alimentos.

Riscos

 Quaisquer embargos ou questões sanitárias negativas ao setor, pressionando volumes

de exportação e preços internacionais;

 Recuperação econômica brasileira mais lenta do que o esperado, impactando o

crescimento de volumes e a estratégia de preços;

 Menor oferta de gado no Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, resultando em preços

mais altos e margens pressionadas;

 Um ambiente macro e político desafiador na Argentina que pode afetar os volumes e a

estratégia de preços no país;

 Geração de fluxo de caixa mais fraca que o esperado, impactando negativamente o

processo de desalavancagem.

Fonte: Minerva, BB Investimentos Research
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Indicadores

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research; (*O = Outperform; MP = Market Perform; U = Underperform) | 19 Dez, 2019

Performance YTD
%

Performance 1 Mês
%

Empresa Ticker País Últ. Cotação
Preço Alvo

Dez/20
Upside Rating

Mkt Cap

R$ milhões

Dív. Líquida

R$ milhões

P/E 1Y

Corrente

P/E 1Y

Média 5 anos

EV/EBITDA 1Y

Corrente

EV/EBITDA 1Y

Média 5 anos

AES TIETE TIET11 BZ 14,89 13,15 -11,7% MP 5.942,7 3.094,0 6,8 6,1 3,9 2,6

ALUPAR ALUP11 BZ 27,17 26,30 -3,2% MP 7.954,1 2.803,1 11,1 7,8 1,6 1,3

CENTRAIS ELETRICAS BRAS ELET6 BZ 37,01 - - - 48.682,3 46.972,0 7,0 9,3 0,8 0,6

CIA DE TRANSMISSAO DE ENE TRPL4 BZ 22,40 17,15 -23,4% U 15.816,5 2.275,1 8,8 9,8 1,2 1,0

CIA ENERGETICA MINAS GER CMIG4 BZ 13,63 - - - 20.741,0 13.068,8 7,3 6,9 1,2 0,8

CIA PARANAENSE DE EM CPLE6 BZ 69,21 - - - 18.952,8 9.253,0 6,8 5,1 1,1 0,5

EDP - ENERGIAS DO BRASIL ENBR3 BZ 21,28 - - - 12.913,8 5.080,9 7,8 6,2 1,4 1,0

ENGIE BRASIL ENERGIA EGIE3 BZ 48,76 - - - 39.784,6 7.304,4 9,6 7,5 5,3 3,3

EQUATORIAL ENERGIA EQTL3 BZ 22,33 - - - 22.557,5 6.792,2 11,8 9,8 3,4 2,5

LIGHT LIGT3 BZ 22,39 - - - 6.805,1 8.344,6 6,4 5,4 1,0 0,9

NEOENERGIA NEOE3 BZ 23,89 22,30 -6,7% MP 28.997,6 16.991,1 9,2 8,4 1,6 1,4

TRANSMISSORA ALIANCA TAEE11 BZ 30,30 33,15 9,4% O 10.438,3 3.274,7 12,5 8,6 2,1 1,3

3,4%
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A geração hídrica permanece inferior às garantias físicas das hidrelétricas do país, sem sinais para melhoria relevante.  

A programação da operação e o cálculo do preço spot devem se basear nessa premissa mitigando os impactos no setor

Hidrologia

 Considerando a estimativa para 

dezembro, espera-se um GSF de 81,3% 

para 2019, em linha com os dois anos 

anteriores e levemente abaixo do 

apresentado entre 2014 e 2016.

 A melhoria apontada no fim de 2018 não 

se confirmou por todo o período úmido 

que teve em 2019 um dos piores janeiro 

da série histórica em termos de afluência.

 O nível dos reservatórios permanecem 

historicamente baixos, ainda que a região 

Nordeste tenha apresentado boa melhoria. 

O risco hidrológico (GSF) permanece 

como alerta do setor, impactando tanto 

geradores quanto distribuidoras e os 

clientes finais.

Preço Spot

 O preço spot de energia no submercado

Sudeste/Centro-Oeste apresentou seu

maior valor mensal de 2019 em

fevereiro, no período úmido , superando

o preço médio do período seco que

contou com melhores afluências num

movimento atípico e reduziu os preços

neste período.

 O preço médio anual deve ficar por volta

dos R$ 230/MWh em 2019, abaixo dos

R$ 280/MWh de 2018.

 Ao final de novembro de 2019 estimava-

se um PLD médio de R$ 135,25/MWh

para 2020.

Fonte: ONS, CCEE, BB Investimentos Research

Histórico do GSF
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Após 3 anos de leve recuperação da demanda por eletricidade, estimativas para 2020 indicam crescimento mais robusto 

do consumo, que estimulará expansão da oferta via mercado livre e novos tipos de leilões no ambiente regulado

 Dado a histórica elasticidade-renda de consumo de

eletricidade, o crescimento da demanda em 2020

deve superar 2%, impulsionando a expansão do

parque gerador

 Vivenciamos uma tendência de liberalização do

mercado de energia no Brasil, com forte migração

de clientes cativos para o mercado livre,

demandando regulação que permita o livre acesso a

esse mercado, assim como um aprimoramento na

regulação da geração distribuída, na qual os

consumidores geram sua própria energia por meio

de painéis solares.

 Esses movimentos reduzem a demanda por energia

das Distribuidoras nos leilões regulados dificultando

o programa de expansão que possa se apoiar no

mercado livre. Assim, espera-se a realização de

leilões de potência e a separação entre lastro e

energia.

Fonte: EPE, ONS, BB Investimentos Research

Dinâmica de consumo por região em 2019
TWh; % variação.

Dinâmica de consumo por classe em 2019
TWh; % variação.

Consumo de eletricidade - histórico
TWh ; % variação
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Geração | A necessidade de adicionar potência ao sistema deve viabilizar a contratação de pelo menos 3 GW de fonte 

termelétrica em leilões regulados de energia nova e existente em 2020, com CVU teto de R$ 300/MWh

Perspectivas 2020-2021

 Estão agendados para abril dois

leilões, A-4 e A-5, para térmicas com

CVU teto de R$ 300/MWh com

possibilidade de projetos novos e

existentes, que substituirão térmicas

caras e ineficientes atualmente

instaladas, reduzindo o custo de

geração de energia com impacto

positivo nas bandeiras tarifárias a

partir de 2023.

 Caso a necessidade de potência

estimada para 2024 não seja suprida

com os leilões já agendados, pode

haver outro leilão de potência em

2020, para térmicas flexíveis e

projetos de repotenciação de

hidrelétricas.

 Um dos temas incluídos na

modernização regulatória do setor é

a separação de lastro e energia.

Perspectivas de longo prazo

 As fontes eólica e solar

representarão a maior parte da

energia contratada no horizonte dos

próximos 10 anos devido ao

potencial e a competitividade dessas

fontes no Nordeste do país. Estas,

juntamente às PCHs e térmicas a

biomassa, passarão a concentrar

mais de 30% da matriz de geração

do país em 2029, segundo a EPE.

 Por serem intermitentes, haverá a

necessidade de contratação de

potência ao longo dos próximos

anos, que deve ser suprida por (i)

termelétricas a gás natural

aproveitando o aumento da oferta

deste combustível no país, (ii) por

repotenciação de hidrelétricas

existentes, e (iii) por novas

hidrelétricas médias (entre 100 MW

e 1GW) nas regiões Sudeste e

Centro-Oeste.

Fonte: MME, EPE (PDE 2029), ANEEL, BB Investimentos Research

Aumento da participação de renováveis intermitentes
% e GW

Histórico de bandeiras tarifárias
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Transmissão | Há grande quantidade de linhas de transmissão em construção com entrada operacional nos próximos 

anos e expectativa de novos projetos aumentando interligação dos submercados sudeste e nordeste a serem licitados

Dinâmica do Segmento

 Após a licitação de 113 novos projetos

de transmissão entre 2016 e 2018, o

ano de 2019 marcou o início da entrada

em operação desses projetos, com ao

menos 4 ativos entrando em operação

até o fim deste ano.

 Para 2020 estimamos que ao menos 11

projetos sejam finalizados, e outros 50

entrem em operação ao longo de 2021.

 O único leilão de transmissão de 2019

ocorreu no dia 19 de dezembro,

contratando 12 novos projetos que

totalizam investimento estimado em R$

4,2 bilhões e RAP total contratada de

R$ 285,7 milhões, marcando novo

recorde de deságio médio de 60,3%.

 Na próxima década, estima-se a

necessidade de investimentos da ordem

de R$ 100 bilhões em linhas de

transmissão e desenvolvimento de

subestações.

Projetos em construção

 Dentre os 113 projetos licitados entre

2016 e 2018, 39 estão sendo

desenvolvidos por companhias que

integram nosso universo de cobertura:

Taesa (9), Alupar (10), CTEEP (10) e

Neoenergia (10).

 O deságio da RAP ofertado no Leilão e

o ganho de eficiência na execução da

construção, seja em relação ao

cronograma ou ao orçamento do

investimento, determina a rentabilidade

que cada projeto acrescentará às

companhias.

 Destacamos a qualidade dos lances da

Alupar e da TAESA com deságios

médios inferiores à média dos deságios

dos leilões. Mas a pequena quantidade

de projetos finalizados até o momento

ainda não confirmam o ganho de

eficiência a ser esperado para cada uma

das empresas.

Fonte: ANEEL, TAESA, MME, EPE, BB Investimentos Research

Perspectiva de expansão
Km ‘000 e %
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TOP PICK: TAESA

A TAESA apresenta a melhor combinação de potencial de valorização amparado em crescimento já contratado com 

perspectiva de bons retornos e o maior retorno via dividendos dentro de nosso universo de cobertura do setor

Tese de Investimentos

 A tese de investimento na companhia é

centrada no crescimento sustentável

com bons níveis de retorno, mantendo a

alavancagem em níveis confortáveis e

alto percentual de distribuição do lucro

aos acionistas em forma de dividendos

e juros sobre o capital próprio. Estes

objetivos são possíveis com o sistema

de transmissão apresentando geração

de caixa forte e previsível. Ainda, a

empresa conta com um time técnico

experiente e qualificado.

 O crescimento historicamente suportado

por aquisições de ativos operacionais

passou a focar na construção de novos

projetos licitados nos leilões entre 2016

e 2018. Em 2019 houve a entrada em

operação comercial do projeto

Miracema entre setembro e dezembro,

que somado aos projetos Mariana e

EDTE a serem finalizados em 2020,

acrescentarão R$ 110 milhões à receita

anual da TAESA.

Riscos

 Atraso no cronograma e extrapolação

no custo de construção dos novos

projetos;

 Possibilidade de tributação sobre

dividendos com a reforma tributária,

impactando um dos atrativos de se

investir na companhia, podendo também

estimular a venda da participação que a

Cemig possui no capital da TAESA,

alterando assim o controle da

companhia.

Fonte: BB Investimentos Research

Projeções Financeiras
R$ milhões e R$ (lucro por unit) 
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 Estimamos a distribuição de R$ 920

milhões em proventos ao longo dos

próximos 12 meses, equivalentes a um

dividend yield de 9%. Além do retorno

por dividendos, o nosso preço alvo é

13% superior ao valor de mercado atual,

e assim enxergamos o potencial de

retorno total para os próximos meses

por volta de 21%.
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Empresa Ticker País
Último

fechamento

Preço-alvo 

Dez/20
Upside Rating

Mkt Cap

R$ milhões

Dívida Líquida

R$ milhões

EV/EBITDA 1Y

Corrente

EV/EBITDA 1Y

Média 5 anos

P/BV 1Y

Corrente

P/BV 1Y

Média 5 anos

CIA DE SAN DO PARA SAPR11 BZ 94.48 120.41 28.0% O 9,361.1 2,444.7 6.4 5.9 - -

CIA SANEAMENTO BASICO DE SP CSMG3 BZ 64.61 70.75 9.5% MP 8,189.4 3,067.3 5.9 4.8 1.2 0.7

CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS SBSP3 BZ 59.42 64.60 8.7% MP 40,614.2 10,123.6 7.9 6.3 1.9 1.2

AMERICAN STATES WATER AWR US US 87.46 - - 3,222.0 409.8 22.7 16.7 5.4 3.6

AMERICAN WATER WORKS AWK US US 122.06 - - - 22,065.5 8,453.0 16.2 12.6 3.6 2.5

AQUA AMERICA INC WTR US US 46.20 - - - 9,971.8 2,563.8 17.1 15.9 2.6 2.8

SUEZ SEV FP FR 13.86 - - - 8,612.1 9,112.0 7.0 7.1 1.8 1.6

VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE FP FR 23.83 - - - 13,518.0 9,405.7 6.2 6.4 2.4 1.4

UNITED UTILITIES GROUP PLC UU/ GB 949.80 - - - 6,476.6 7,476.5 13.0 12.0 2.1 1.9

SANEAMENTO

Indicadores

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research; (*O = Outperform; MP = Market Perform; U = Underperform) | 19 Dez 2019

Performance YTD
%

Performance 1 Mês
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Outlook | O novo marco legal busca destravar investimentos facilitando o ingresso de capital privado no sistema, 

endereçando desta maneira o problema crônico de acesso da população brasileira aos serviços de saneamento

Fonte: BB Investimentos

 Após a caducidade da MP 868/2018, relegada a segundo plano em meio à votação da

reforma da previdência, o saneamento retornou o fôlego em meados do ano com

a instauração do Projeto de Lei 3.261, conhecido como o novo marco legal do setor.

Ao longo do segundo semestre do ano o projeto tramitou na câmara dos Deputados,

tendo passado por audiências públicas, aprovação do texto do relator, até enfim ser

aprovado no dia 11 de dezembro. Os destaques serão votados na sequência,

devendo então a matéria passar ao Senado para aprovação, e então retornando para

o câmara dos Deputados para discussões finais e aprovação em definitivo.

 O que temos visto em termos de alterações propostas pelo marco é bastante

positivo, e tende a destravar um volume de investimento considerável no setor, ainda

que pontos sensíveis possam gerar alguma discussão nesta reta final. O cerne da

questão, e maior ponto de atrito é a extinção completa dos contratos de

programa, que é uma modalidade de prestação de serviço em saneamento onde o

titular (o município) contrata um operador de controle estatal, sem a necessidade de

um processo licitatório. Na prática, a ausência de processo licitatório instiga a

ineficiência, e dificulta a entrada dos operadores privados, As discussões finais estão

se encaminhando para a negociação de um prazo permitindo que as companhias

estatais e as prefeituras renovem seus contratos de programa uma única e última vez.

 Mas tais renovações devem ser condicionadas ao atingimento das ousadas metas de

universalização até 2033, em sintonia com as estabelecidas pelo Plansab obrigando

as estatais a reduzir seu gap de eficiência e elevar os investimentos.

O que avançou em 2019 O que esperamos para 2020 e 2021

 O novo marco legal, se aprovado, irá conduzir o saneamento do país a uma

nova era. Não apenas ele endereça a questão da obrigatoriedade das licitações,

gerando competitividade e consequente aumento de eficiência no setor, como reforça

a vinculação de recursos da União a projetos aderentes às metas de universalização,

o que tende a trazer maior fiscalização. Ademais, o PL delega a atribuição de

regulação à Agência Nacional de Águas, ANA, que atuará emitindo normas de

referência em âmbito nacional, permitindo uma maior uniformidade junto aos

reguladores regionais (atualmente mais de 50) e incentivando a adoção de

normatização por municípios ainda não regulados (atualmente cerca de 50% do

total). Isto também colabora para a redução do risco regulatório ao qual os atuais

agentes se encontram diante de normas desencontras e fragmentadas.

 Ao instigar a competição, o novo marco irá lançar sob as empresas estatais o

ônus da busca pela eficiência, sob pena da impossibilidade da perenidade de suas

atividades. Dos quase R$ 30 bilhões/ano de investimentos estimados até 2033 para o

atingimento da universalização, é seguro dizer que a fatia dos atuais 20% feitos pelas

companhias privadas irá aumentar, já que inúmeras estatais se encontram atualmente

sem condições de investir. Mas ao contrário do senso comum, que aponta para uma

unanimidade quanto à eficiência superior dos operadores privados sobre os públicos,

no saneamento temos alguns exemplos de empresas bem operadas, em especial

as de capital aberto – Copasa, Sabesp e Sanepar – que podem se beneficiar

deste novo ambiente, ampliando ainda mais suas já satisfatórias operações.
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Saneamento | A situação do saneamento básico no Brasil insiste em permanecer estagnada. Não apenas a qualidade 

dos projetos, mas também a capacidade de investimentos no setor por parte de agentes públicos se mostra insuficiente

Fonte: SNIS, WHO/UNICEF, BB Investimentos Research

 O saneamento básico, direito assegurado constitucionalmente ao cidadão brasileiro,

custa a evoluir no Brasil. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações do

Saneamento (SNIS) de 2017, 17% da população residente em domicílios ainda não

possui acesso a água tratada via redes de abastecimento, ainda que 97% da

população seja contemplada com água se consideradas outras fontes como poços e

nascentes, na maioria das vezes sem tratamento. Quanto à coleta e tratamento de

esgoto, o panorama é ainda mais preocupante: apenas 52% dos lares brasileiros

possuem coleta de esgoto através de redes e, do que é coletado, nem a metade é

efetivamente tratada antes de retornar aos corpos hídricos. Com tais índices, o Brasil

– considerado a 9ª economia do mundo em tamanho – ocupa a 123ª posição no

ranking mundial de serviços públicos de saneamento ambiental, conforme dados da

WHO/UNICEF.

 O dado agregado esconde uma realidade ainda mais desanimadora sob o ponto de

vista regionalizado. Ao passo que Sudeste, Sul e Centro Oeste sustentam números

mais favoráveis, as regiões mais distantes dos grandes centros industriais e

financeiros como Norte e Nordeste amargam índices assombrosos, evidenciando a

discrepância entre as condições de vida e dignidade da população destas áreas em

comparação com o restante do país.

 Analisando a evolução quanto à água, de 2010 a 2017 o nível de atendimento via

redes a domicílios praticamente não se alterou, ficando em 83% ao final de 2017; no

esgoto, embora o índice tenha se elevado de 45% em 2010 para 52% em 2017, o

ritmo se manteve bastante aquém do ideal.

Índices desapontam População total residente em domicílios com acesso ao saneamento básico
Em 2017, por região, %

População total residente em domicílios com acesso ao saneamento básico
Histórico, Brasil, %

83,4%

57,3%

73,2%

91,3% 89,6% 90,1%

52,4%

10,2%

26,9%

78,6%

43,9%

53,9%

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Água Esgoto

81,0% 82,6% 82,8% 82,5% 83,1% 83,3% 83,3% 83,4%

45,4% 47,4% 48,3% 48,7% 49,9% 50,3% 51,9% 52,4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Água Esgoto
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O problema | A universalização - alcance dos serviços de água e esgoto à toda a população - segue distante com 

investimentos baixos. No comparativo público x privado, o segundo se destaca em apetite

Universalização distante

 Segundo o Plano Nacional de

Saneamento Básico (PLANSAB

publicado em 2013, a partir do marco de

2007), os investimentos estimados para

a universalização do saneamento básico

no Brasil, incluindo saneamento integral,

projetos estruturais e estruturantes,

seriam da ordem de R$ 430 bilhões ao

longo de 20 anos (2013-2033),

equivalente a uma média de R$ 21,6

bilhões/ano. Entre 2013 e 2017, foram

investidos em média R$ 11,29 bilhões

por ano, aproximadamente 50% da

meta. Se mantido esse nível (cenário

A), a universalização seria atingida

apenas em 2055. Para a manutenção

do prazo original em 2033 (cenário B), o

volume estimado a ser investido em

saneamento teria que saltar para uma

média de R$ 28,8 bilhões ao ano.

Público x Privado

 Segundo dados da CNI e SNIS, apesar

do setor privado estar presente em

apenas 6% dos municípios, e atender a

9% da população, ele vem sendo

responsável por 20% dos investimentos

no setor na média dos últimos anos,

indicando apetite por parte dos

players privados.

Fonte: SNIS, CNI, BB Investimentos Research 

Breakdown Público x Privado –atendimento e investimentos

Investimentos em saneamento – projeção para universalização

80%

94%

91%

20%

6%

9%

% dos investimentos no setor

% dos municípios atendidos

% da população atendida

Setor Público Setor Privado

Média 2013-2017: R$ 11,29 bi

21,6

28,8

11,29

Efetivo/Cenário A Estimado PLANSAB Cenário B
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Cenário envolvendo privatizações | No cenário base, destacamos a Sanepar como mais descontada entre os pares. 

Exercitando possíveis privatizações, veríamos ganhos em diferentes magnitudes para cada empresa

Fonte: Estimativas BB Investimentos 

Análise de pares – Cenário base

Copasa – Cenário privatização
Probabilidade: provável (2021)

Sanepar – Cenário privatização
Probabilidade: baixa

Sabesp – Cenário privatização
Probabilidade: alta (2020)

53,3%

9,6%

37,3%

11,4% 26,0%

61,4%

2020 Copasa Sabesp Sanepar

Target Price (R$) 70,75 64,56 120,41

Preço Corrente (R$) 64,58 57,96 95,57

Up/downside 9,6% 11,4% 26,0%

Dividend Yield 1,7% 2,0% 5,2%

Retorno Total 11,2% 13,4% 31,2%

EV / Net RAB 1,09 1,11 1,11

Preço / Lucro 14,1 11,9 9,2

EBITDA (R$ mm) 1.695 7.372 2.322

Dívida Líquida / EBITDA 1,6 0,9 1,9

P/BV 1,25 1,78 1,74

EV / EBITDA 6,9 6,9 7,2
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TOP PICK: SANEPAR

Fundamentos sólidos, operação consolidada e desconto em relação aos pares destaca a Sanepar como uma escolha 

segura enquanto se desconhece o desenho das privatizações das comparáveis

Tese de Investimentos

 Enxergamos a Sanepar como um nome

sólido no setor de saneamento, com

operação bem administrada e

fundamentos mais descontados em

relação a seus pares, que se encontram

praticamente sem prêmio diante de um

cenário onde os agentes já trabalham

com elevadas probabilidades de

privatização, conforme sinalizados pelos

respectivos governos estaduais.

 Ainda que seja a empresa de capital

aberto com menor chance de sofrer um

processo de privatização, este cenário

não é inteiramente descartado, já que o

novo marco deve instigar até a mais

eficiente das estatais a atingir novos

patamares operacionais para enfrentar a

concorrência nas licitações com a queda

dos contratos de programa.

Principal risco mapeado

 Risco regulatório, como o vislumbrado

em maio de 2019 quando o Tribunal de

Contas do estado do Paraná vetou o

reajuste tarifário em 12,13% limitando a

8,37% com discussão sobre custos não

gerenciáveis e gerenciáveis. Em

outubro, no entanto, o próprio TCE

derrubou esta medida, restaurando o

reajuste integral.

Fonte: Sanepar, estimativas BB Investimentos

Cronograma de vencimento das principais concessões
10 maiores contratos – em 2018

Demonstrativo de Resultados
2016 – 2021E

Município % receita total
Período remanescente da concessão 

(anos)
Água (%) Esgoto (%)

Curitiba 24,4 29,5 100 94,9

Londrina 7,2 27,5 100 91,1

Maringá 5,2 21,7 100 100,0

Ponta Grossa 3,6 7,3 100 90,4

Foz do Iguaço 3,4 25,2 100 77,6

Cascavel 3,4 5,9 100 99,5

São José dos Pinhais 2,9 25,0 100 71,9

Colombo 1,8 29,3 100 62,6

Guarapuava 1,6 23,8 100 78,8

Araucária 1,4 13,8 100 73,7

Total / Média 54,9 20,9 100,0 84,1

2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e

Receita líquida ex-construção 3.478 3.869 4.162 4.577 5.193 5.605 

Opex -2.307 -2.486 -2.520 -2.671 -2.872 -3.078 

EBITDA 1.171 1.384 1.642 1.905 2.322 2.527 

Margem EBITDA 34% 36% 39% 42% 45% 45%

D&A e outros -217 -247 -271 -300 -357 -411 

EBIT 954 1.136 1.371 1.605 1.965 2.116 

Resultado financeiro líquido -164 -222 -206 -161 -236 -356 

EBT 790 914 1.165 1.444 1.728 1.760 

Impostos -163 -228 -273 -342 -409 -417

Lucro líquido 627 686 892 1.102 1.319 1.344 
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Indicadores

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research; (*O = Outperform; MP = Market Perform; U = Underperform) | 19 Dez 2019)

Performance YTD
%

Performance 1 Mês
%

Empresa Ticker País Últ. Cotação
Preço Alvo

Dez/20
Upside Rating

Mkt Cap

US$ milhões

Dív. Líquida

US$ milhões

P/L 1Y

Corrente

P/L 1Y

Média 5 anos

EV/EBITDA 1Y

Corrente

EV/EBITDA 1Y

Média 5 anos

AZUL AZUL4 BZ 56.67 60.40 6.6% O 19,366.7 8,727.2 18.6 18.9 6.4 9.6

CCR CCRO3 BZ 18.78 20.50 9.2% O 37,955.8 14,002.0 17.0 14.6 7.4 7.3

CIADE LOCACAO DAS AME LCAM3 BZ 21.35 19.20 -10.1% MP 10,861.4 1,927.9 21.8 10.6 10.6 5.9

ECORODOVIAS ECOR3 BZ 15.96 19.00 19.0% O 8,911.3 4,811.8 18.4 11.3 7.2 5.5

EMBRAER EMBR3 BZ 19.43 22.50 15.8% O 14,387.2 1,178.9 28.0 20.9 8.5 7.4

GOL LINHAS AEREAS GOLL4 BZ 36.13 44.50 23.2% O 12,837.2 5,779.9 12.6 53.8 5.7 9.5

JSL JSLG3 BZ 24.90 26.00 4.4% O 5,150.1 6,709.4 14.2 16.1 6.1 5.6

LOCALIZA RENT A CAR RENT3 BZ 47.99 50.00 4.2% O 34,665.5 5,203.2 29.5 20.0 16.3 10.9

MOVIDA PARTICIPACOES MOVI3 BZ 18.49 20.00 8.2% O 5,527.0 1,453.8 19.0 11.9 9.9 7.0

RUMO RAIL3 BZ 25.22 - - - 39,318.4 8,163.1 32.3 116.8 10.9 8.0

-10,4%

43,5%

47,6%

57,1%

62,7%

69,4%

73,4%

75,7%

117,5%

263,4%

EMBR3

GOLL4

RAIL3

AZUL4

RENT3

ECOR3

LCAM3

CCRO3

MOVI3

JSLG3

5,3%

5,4%

10,1%

10,3%

11,0%

11,7%

12,0%

15,9%

17,0%

25,1%

GOLL4

RAIL3

CCRO3

ECOR3

MOVI3

EMBR3

AZUL4

JSLG3

RENT3

LCAM3
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A redução dos investimentos em infraestrutura nas últimas décadas resultou em um estoque de infraestrutura de apenas 

36% do PIB. O custo da logística no Brasil corresponde a 12,7% do PIB, enquanto nos EUA é de 7,8%

Nas décadas de 1970 e 1980, os investimentos em

infraestrutura no Brasil estavam acima de 6% do PIB,

enquanto nas últimas duas décadas os investimentos

ficaram abaixo de 2,2%. O estoque de infraestrutura no

Brasil é de apenas 36% do PIB.

A redução de investimentos nas últimas décadas

colocou o país na 78ª posição no ranking de

infraestrutura da Competitividade Global. Como

resultado, o custo total de logística e transporte no

Brasil é equivalente a 12,7% do PIB, contra 7,8% nos

EUA.

Devido as restrições fiscais do país, o Governo Federal

e os Governos Estaduais transferirão para empresas

privadas as demandas por investimentos nos setores

de transporte de infraestrutura por meio de

concessões.

Fonte: Dobbs et al. (2013), Ilos (Instituto de Logística e Supply Chain 2018), CNT (2018), Fundação Dom Cabral, The Global Competitiveness Report (2019) , BB Investimentos Research 

Ranking de Infraestrutura
Score: 0-100

Taxa de investimento anual em infraestrutura
% PIB

Estoque de infraestrutura
% PIB

Custo de Logística e Transportes
% PIB

Investimentos em infraestrutura devem

reduzir custos logísticos
36

57 58 58

64

71 73
76

80 82

95,4 94,0 93,2 92,4 91,5 91,3 90,2 90,1 89,5

65,5

12.7

6,8

3,9

0,8
0,4

7.8

4,7

1,9

0,8
0,3

Total Transporte Estoque Armazenagem Administrativo

Brasil EUA

6,29

3,1

2,11 1,96
2,19

1,77

1970-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2016 2017-2018

Telecom Energia Saneamento

Transportes Total
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Leilões | Desenvolver a infraestrutura do Brasil é o desafio do novo Governo. Por isso, foram aperfeiçoadas as regras para a 

realização de novos projetos, com maior transparência, competição e eficiência, aumentando a atração do setor privado

Rodovias

Sete rodovias federais serão leiloadas em

2020. No total, serão mais de 4.600 km

com investimentos de R$ 46 bi ao longo

das concessões.

As rodovias são: BR262/381/ES/MG

BR163/230/MT/PA - BR153/414GO/TO

BR470/282/153/SC - BR040/MG/RJ

BR116/SP/RJ e BR116/RJ/MG.

Nos anos seguintes, 2021/2022 deverão

ser relicitadas a Dutra, CRT e Concer.

Adicionalmente, esta previsto a licitação

das Rodovias Integradas do Paraná com

+4 mil km e também a concessão de mais

de 8 mil km das rodovias federais

BR280/SC e BR 476/282/153/480/PR/SC

com investimetos de R$ 6,5 bi.

Ferrovias

Em 2020, estão previstos investimentos

de R$ 20 bi em 15 mil km de ferrovias.

Serão renovadas as seguintes

concessões: Malha Paulista (RUMO),

EFC – Estrada de Ferro Carajás , Estrada

de Ferro Vitória a Minas, MRS Logística e

Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).

Em 2021 são aguardados investimentos

de R$ 15.7 bi em: Ferrovia de Integração

Oeste-Leste (FIOL) e Ferrogrão.

Enquanto que, em 2022, pelo menos R$ 8

bilhões serão investidos nas concessões:

Rumo Malha Sul e Malha Oeste FICO –

Água Boa – Lucas FIOL – Caetité –

Barreiras – Figueirópolis cobrindo um

trecho total de 10.595 km.

Portos

Serão arrendados dezoito (18) terminais

portuários que demandarão R$ 3.6

bilhões em investimentos em 2020.

Os terminais são: Cabedelo (3), Vitória

(1), Belém (5), Vila do Conde (1),

Paranaguá (2), Santos (2), Suape (2),

Macapá (1) e Itaqui (1).

Para o ano de 2021, estão previstos

aproximadamente R$ 1 bilhão de

investimentos nos seguintes terminais:

Paranaguá (3), Itaqui (3), Santos (1),

Aratu, Passageiros Recife (1) e Fortaleza.

Enquanto que a desestatização da

Companhia Docas do Espírito Santo -

CODESA esta prevista para 2022.

Aeroportos

Serão concedidos, pelo período de 30

anos, 22 aeroportos na 6ª Rodada de

concessões e serão realizados em três

blocos com R$ 5 bilhões de Capex.

Bloco SUL (9 aeroportos) - Capex

estimado em R$ 2.2 bi.

Bloco NORTE (7 aeroportos ) - Capex

estimado em R$ 1.1 bi.

Bloco CENTRAL (6 aeroportos) - Capex

estimado em R$ 1.7 bi.

A 7ª Rodada de Concessões, em 2021:

BLOCOS RJ-MG (5), NORTE II (6) e SP-

MS (4) e Alienações de participações da

Infraero em Guarulhos, Galeão, Confins,

Brasília.

Fonte: PPI – Programa de Parcerias e Investimentos
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Aviação | A indústria de aviação no Brasil vem se recuperando desde 2016 com a retomada no número de passageiros 

transportados

O mercado de aviação no Brasil ainda se encontra em

estágio de maturação. O índice de passageiros per

capita é de 0,43, inferior em relação aos índices de

0,52 na Colômbia e 0,53 no Chile. Considerando que a

população do Brasil é de 208 milhões de habitantes

enquanto na Colômbia é de 45 milhões e no Chile de

apenas 4 milhões, a evolução de 0,1 passageiros per

capita no Brasil representa uma adição de mais de 20

milhões de viagens/PAX e demonstra o grande

potencial de expansão do mercado brasileiro.

A indústria de aviação no Brasil vem se recuperando

desde 2016, quando a quantidade de passageiros

transportados caiu de 103 milhões em 2015 para 96

milhões em 2016. Nossas estimativas para o ano de

2019 são de mais de 104 milhões de passageiros

transportados por empresas aéreas nacionais em voos

domésticos e internacionais.

Fonte: ANAC, Airbus Global Market Forecasts 2017-2036, ABEAR, BB Investimentos Research

ASK e Taxa de ocupação
Bilhões e %

Viagens
Per capita

Passageiros Transportados
Milhões
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 Crescimento racional e equilíbrio de oferta e

demanda | A partir de 2020 haverá maior

racionalidade entre oferta e demanda. GOL e LATAM

com foco nos aeroportos do RIO – Brasília – São

Paulo, enquanto a Azul deve continuar capturando

vantagens competitivas nos mercados corporativos

fora do triângulo explorado pelos dois principais

concorrentes.

 Estratégia de Frota | A estratégia de frota da Azul foi

acelerada em 2019 com adição de 14 aeronaves

A320neo e em 2020 serão mais 11 A320 e 20

Embraer E2. A Gol deverá conduzir sua estratégia de

substituição de aeronaves a partir de 2020. A

expectativa com a substituição de aeronaves é de

uma redução de custos de combustíveis na ordem de

30%.

 Novos entrantes | Em 2019 sete companhias

estrangeiras “low cost” iniciaram suas operações de

voos internacionais no Brasil. A abertura do mercado

domestico para as empresas de capital estrangeiro

retirou as barreiras regulatórios para novos entrantes

nesse mercado. Para os próximos anos esperamos

ver novas companhias operando no mercado

doméstico.

TRANSPORTES

Aviação | Abertura regulatória ao capital estrangeiro contribui para um cenário de maior competitividade nos próximos 

anos

Fonte: Azul, Gol, BB Investimentos Research

 Recuperação Judicial da Avianca – A saída da

Avianca foi o principal propulsor de crescimento das

companhias aéreas brasileiras. Adicionalmente, a

demanda por voos cresceu 0.6% nos voos

domésticos e 2.1% nos internacionais que,

combinado com uma oferta de assento mais racional,

resultou em uma taxa ocupação de 82.6% das

aeronaves, alta de 2,3% em relação a 2018 (Jan-

Out).

 As transações de pagamento de leasing de aeronave

não incidia alíquota de Imposto de Renda desde

2008. Com a Medida Provisória 907 de 26 de

Novembro de 2019 o Governo faz um ajuste no texto

para tributar a operação de arrendamento, quando o

lessor está no exterior. Para os contratos firmados a

partir de 2020, o IRRF será de 1,5% sob o valor do

contrato de arrendamento do avião e/ou do motor. Em

2021 o imposto vai para 3% e 4,5% a partir de 2022.

 As companhias aéreas tem negociado diretamente

com praticamente todos os Estados a redução do

ICMS sobre o combustível de aviação. Destaque

para os Estados de São Paulo que reduziu de 25%

para 12% e o Rio de Janeiro que reduziu de 12%

para 7%. A redução do ICMS deve gerar um ganho

de eficiência operacional entre 1% e 2% de redução

de custos operacionais. A renovação da frota vai

gerar redução no consumo de combustíveis com

impacto positivo nas margens operacionais dos

próximos anos.

Principais temas do setor em 2019 O Setor Aéreo - Visão Longo Prazo 
Milhões

Continuação: Expectativas de curto prazo

 Abertura ao capital estrangeiro contribui para um

cenário de maior competitividade, com atração de

empresas “low cost” e perspectivas de tarifas

menores.

 O aumento da competição deverá desconcentrar o

mercado doméstico, criar novas rotas e mais

cidades atendidas, a absorção de novas práticas

gerenciais e tecnologias utilizadas em mercados

desenvolvidos. Com isso o potencial do mercado de

aviação brasileiro é de ser o terceiro maior mercado

de voos domésticos do mundo, atingindo 200

milhões de passageiros transportados em 2034.

Expectativas de curto prazo
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TRANSPORTES

Aluguel de carros | o mercado de locação de veículos no Brasil ainda tem espaço para crescimento em comparação 

aos mercados desenvolvidos

O mercado de locação de veículos no Brasil ainda

apresenta menor concentração de competidores em

relação ao mercado norte americano. As três maiores

locadoras de veículos nos EUA detém 94.9% do

mercado de locação individual enquanto que no Brasil

esse percentual é de 79%.

O potencial de crescimento no mercado de locação

individual (RAC) é relevante no Brasil, considerando

que o numero de locação per capita no país é de 0,54

enquanto que nos países desenvolvidos esse índice é

superior a 1,0.

Adicionalmente, o mercado de locação corporativa de

frotas a penetração no Brasil (10,3%) é pequena em

relação aos países desenvolvidos (>25%).

Fonte: ABLA, Fenabrave, Fenauto, Unidas, Localiza, Movida,BB Investimentos Research

RAC – Participação de mercado no EUA
%  em 2018

GTF – Frota Alugada sobre Frota Corporativa
%

58,3%

46,9%

37,4%

24,5%

13,3%
10,3%

RAC – participação de mercado no Brasil
% em 2018

RAC – Locação per capita 
Per capita

3,01

2,55

1,44
1,27

0,93

0,54

Mercado de locação ainda com baixa 

penetração
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Aluguel de carros | Mercado de venda de veículos usados é 4 vezes maior do que o mercado de zero quilômetro

A cada veiculo zero km vendido no Brasil são

negociados 4,1 veículos usados.

O mercado de veículos usados movimenta mais de 10

milhões de carros por ano, segundo os dados da

Fenabrave. A Brasil ainda possui um baixo índice de

penetração no mercado de veículos próprios. Apenas

21% da população brasileira tem veículo próprio contra

32% na Argentina e 33% no México.

Ainda que a venda de veículos usados não seja o “core

business” das locadoras, trata-se de uma etapa

importante da operação (desmobilização) e pode

aumentar a rentabilidade dos negócios das locadoras.

A concorrência no mercado de seminovos é acirrada e

as locadoras detém pequena participação nesse

mercado.

Fonte: Fenabrave, Anfavea, Ward's Automotive, CIA World Factbook
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TOP PICK: LOCALIZA

Localiza é pioneira e líder no setor de locação de veículos no Brasil

Tese de Investimento

 A Localiza Rent a Car S.A. é a maior

empresa de aluguel de carros do Brasil.

Atua nos segmentos de locação diária

(RAC), gestão de frotas (GTF), venda

de carros usados. A empresa possui

598 lojas no Brasil e no exterior. Líder

do setor, com valor de mercado de R$

31.2 bilhões, sua frota é de

aproximadamente 300 mil veículos.

 A divisão de RAC é responsável por

55% da geração de caixa, enquanto o

segmento de terceirização de frota

contribui com 35%, enquanto os 10%

restantes são provenientes da divisão

de vendas de carros usados.

 O mercado de aluguel de carros no

Brasil tem baixa penetração e apresenta

oportunidades de crescimento, devido

ao potencial de aumento no poder

aquisitivo e menores tarifas de locação.

Riscos

 Recuperação mais lenta da economia;

 Queda nos preços dos veículos zero

Km;

 Projeto de lei 419/2018 na câmara

municipal de São Paulo propõe limitar a

atuação dos carros de aplicativo (UBER)

na cidade. Caso a prefeitura aprove o

projeto, a Localiza pode ter impacto

negativo no segmento de motoristas de

aplicativo.

Fonte: Localiza, BB Investimentos Research

EBITDA e Margem EBITDA 
R$ milhões e %

ROIC versus Kd
%

 Adicionalmente, o fenômeno dos

aplicativos de mobilidade, como o Uber,

aumentou significativamente o volume

de aluguel de carros no Brasil, e vem se

consolidando como uma segmento

importante de geração de caixa para a

Localiza.

 Por fim, o crescimento do turismo no

Brasil e a melhora da infraestrutura

contribuirá para locação de veículos a

partir dos aeroportos.
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TOP PICK: MOVIDA

A Movida opera com uma plataforma integrada em mobilidade urbana que busca capturar crescimento e rentabilidade 

com foco constante em inovação de processos e tecnologia

Tese de Investimento

 A Movida se apresenta como uma

empresa com expertise em tecnologia e

inovação. Com atuação no mercado

brasileiro, o qual possui potencial de

crescimento em função da menor

penetração em relação aos países

desenvolvidos.

 A dinâmica de negócio da Movida se

sustenta em três pilares: (i) Compra dos

veículos com descontos entre (20%-

30%); (ii) Locação individual (RAC) e

Gestão e Terceirização de Frotas (GTF);

(iii) Venda de seminovos.

 A captação de recursos financeiros de

longo prazo é de suma importância para

a rentabilização da estrutura de

negócios da Movida, que permite

realizar a aquisição dos veículos com

recursos de terceiros, alugar e vender

os veículos antes do vencimento da

captação financeira.

Riscos

Fonte: Localiza, BB Investimentos Research

EBITDA e Margem EBITDA 
R$ milhões e %

ROIC versus Kd
%

 O crescimento do turismo no Brasil e a

melhora da infraestrutura contribuirá

para locação de veículos a partir dos

aeroportos. A Movida busca rentabilizar

sua operação em segmentos

corporativos de médio porte em Gestão

de Frotas e no RAC a empresa emprega

tecnologia na captura de melhor

precificação de tarifas com foco de

elevar os yields dos carros alugados.
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 Recuperação mais lenta da economia;

 Queda nos preços dos veículos zero

Km;

 Projeto de lei 419/2018 na câmara

municipal de São Paulo propõe limitar a

atuação dos carros de aplicativo (UBER)

na cidade. Caso a prefeitura aprove o

projeto, a Localiza pode ter impacto

negativo no segmento de motoristas de

aplicativo.
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BENS DE CAPITAL

Indicadores

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research; (*O = Outperform; MP = Market Perform; U = Underperform) | (19 Dez 2019)

Performance YTD
%

Performance 1 Mês
%

Empresa Ticker País Últ. Cotação
Preço Alvo

Dez/20
Upside Rating

Mkt Cap

R$ milhões

Dív. Líquida

R$ milhões

P/E 1Y

Corrente

P/E 1Y

Média 5 anos

EV/EBITDA 1Y

Corrente

EV/EBITDA 1Y

Média 5 anos

IOCHPE-MAXION. MYPK3 BZ 21.82 23.50 7.7% O 3,354.2 2,326.8 10.1 12.8 4.8 5.0

MAHLE-METAL LEVE LEVE3 BZ 27.11 - - - 3,478.4 194.0 13.3 10.6 7.4 7.0

MARCOPOLO POMO4 BZ 4.17 - - - 3,877.6 966.1 14.8 14.5 10.3 11.9

RANDON RAPT4 BZ 13.19 11.00 -16.6% MP 4,292.8 1,110.9 16.9 15.1 7.9 7.2

TUPY TUPY3 BZ 24.00 23.00 -4.2% O 3,460.3 693.2 11.1 9.7 6.3 5.1

WEG WEGE3 BZ 33.98 24.00 -29.4% MP 71,291.4 241.7 39.9 22.7 29.1 17.4

13,0%

16,3%

18,2%

18,5%

21,7%

28,0%

LEVE3

WEGE3

POMO4

MYPK3

TUPY3

RAPT4

-7,6%

3,5%

18,2%

26,4%

46,7%

96,4%

MYPK3
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RAPT4
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BENS DE CAPITAL

Mercado externo | desafios mantidos, porém em menor proporção que em 2019

 Argentina | Considerando que o país é o principal

destino para as exportações brasileiras de veículos,

a atual crise econômica, ocorrendo desde 2018,

continua a derrubar as projeções de exportações

para 2019, com repercussões em 2020, embora em

menor nível.

 Europa | Observamos um impacto negativo na

cadeia automotiva devido a aprovação da nova

regulamentação europeia para veículos leves

(Regulamento da Comissão – EU: 2018/1832), a

qual também é esperada para veículos pesados a

partir de 2020.

 Estados Unidos | a região segue a tendência de

maior representatividade na demanda de veículos

comerciais vs. leves, dada a queda na produção de

veículos e autopeças. Os pedidos de caminhões

Classe 8 também vêm caindo, embora ainda se

mantenham em níveis elevados. Contudo, as

incertezas sobre o período de eleições podem

colocar um pressão adicional no desempenho do

mercado na região.

Fonte: ACARA, Bloomberg, Markit, FED, FTR Associates, BB Investimentos Research

Europa – vendas de veículos
Units

EUA – capacidade industrial utilizada
%

Argentina – vendas de veículos
Unidades e % a/a

América do Norte – Classe 8 – novos pedidos
Unidades e % a/a
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BENS DE CAPITAL

Mercado interno | Menos pessimista em 2020 e preparando para oportunidades

 Ao longo do ano, as expectativas arrefeceram,

respondendo a dados mais fracos que o esperado

da economia e a um maior impacto da crise

argentina em importantes segmentos consumidores

da indústria.

 Contudo, desde o 2S19, vimos o desempenhos do

segmento de bens de capital reverter a tendência

de queda e apresentar uma recuperação plausível

para alguns nichos.

 Com a confiança avançando, os pedidos de

orçamentos responderam e, para 2020, as

empresas esperam um ano mais robusto em termos

de novos pedidos, especialmente no mercado

doméstico, e pressões limitadas de custos, o que

poderia alavancar as margens no segmento.

 Apesar do impacto negativo da menores

exportações para a Argentina observado em 2019,

acreditamos que os efeitos possam ser menores no

próximo ano, contribuindo para uma leve melhora

não apenas nas vendas automotivas (como em

2019), mas também na produção aqui no Brasil.

Fonte: Fenabrave, Anfavea, FGV, IBGE, Bloomberg and BB Investimentos Research

Produção industrial brasileira
% m/m

Vendas de veículos no Brasil
Unidades

Produção brasileira de automóveis
Unidades

Nov-19 m/m a/a 2019 a/a

Vendas totais de veículos 242.310 -4,4% 4,9% 2.525.292 8,3%

Veículos leves 231.590 -4,2% 4,4% 2.413.542 7,3%

Veículos pesados 9.064 -3,8% 18,0% 92.737 35,7%

Ônibus 1.656 -23,2% 13,7% 19.013 39,6%

Exportações 31.734 5,9% -7,9% 399.197 -33,2%

Produção 227.455 -21,2% -7,2% 2.774.406 2,6%
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IMOBILIÁRIO

Indicadores

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research; (*O = Outperform; MP = Market Perform; U = Underperform) | 19 Dez 2019)

Performance YTD
%

Performance 1 Mês
%
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-53,1%

-42,3%

7,2%

17,9%

25,3%

31,5%

47,3%

81,7%

82,1%

100,3%

104,3%

137,6%

147,3%

157,1%

180,1%

259,1%

GFSA3

PDGR3

RSID3

TCSA3

IGTA3

MULT3

BRML3

MRVE3

TEND3

CYRE3

DIRR3

EZTC3

EVEN3

RDNI3

HBOR3

JHSF3

Empresa Ticker País
Último 

fechamento

Preço-alvo 

Dez/20
Upside Rating

Valor de mercado

R$ milhões

Dívida Líquida

R$ milhões

P/L 1Y

Corrente

P/L 1Y

Média 5 anos

P/BV 1Y

Corrente

P/BV 1Y

Média 5 anos

CONSTRUTORA TENDA TEND3 BZ 28.46 28.50 0.1% O 2,969.6 - 313.1 10.9 7.6 2.1 1.2

CYRELA BRAZIL REALTY CYRE3 BZ 28.94 31.70 9.5% O 11,568.6 822.8 19.4 14.3 2.2 0.8

DIRECIONAL ENGENHARIA DIRR3 BZ 14.17 15.70 10.8% O 2,173.7 138.2 12.2 9.2 1.6 0.6

EVEN CONST E INCORPORA EVEN3 BZ 14.89 - - - 3,231.1 742.1 22.7 55.8 1.9 0.6

EZ TEC EMPREENDIMENTOS EZTC3 BZ 48.91 - - - 11,102.6 - 403.1 28.6 13.4 2.6 1.1

GAFISA GFSA3 BZ 7.66 - - - 919.2 752.3 - 34.3 0.7 0.4

HELBOR EMPREENDIMENTOS HBOR3 BZ 4.26 - - - 2,851.0 1,598.4 27.1 20.4 2.6 0.6

MRV ENGENHARIA MRVE3 BZ 21.10 22.30 5.7% O 9,371.3 411.6 13.2 6.6 1.9 0.9

PDG REALTY PDGR3 BZ 6.39 - - - 51.5 1,469.1 - - - 0.3

RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS RDNI3 BZ 14.14 - - - 618.9 316.9 - 22.9 1.0 0.4

ROSSI RESIDENCIAL RSID3 BZ 5.58 - - - 95.7 1,534.7 - - - 0.2

TECNISA TCSA3 BZ 1.72 - - - 1,266.3 524.5 - 144.5 1.3 0.5

BR MALLS PARTICIPACOES BRML3 BZ 18.00 12.80 -28.9% O 15,709.1 2,755.4 22.4 16.0 1.4 0.8

IGUATEMI EMP DE SHOPPING IGTA3 BZ 50.91 - - - 8,991.3 2,186.2 30.2 23.4 3.0 2.0

JHSF PARTICIPACOES JHSF3 BZ 6.60 2.90 -56.1% O 4,211.2 1,150.2 - 18.3 1.5 0.4

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS MULT3 BZ 31.52 23.90 -24.2% O 18,188.4 2,783.9 30.0 24.8 3.4 2.4
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Fonte: Bacen, FGTS, BB Investimentos Research

Contratações – Funding SBPE

Variação das Contratações UDM – Funding FGTS
%

IMOBILIÁRIO

Construtoras | Enquanto as companhias focadas no segmento de média e alta renda retomaram os lançamentos em 

2019, o segmento de baixa renda sofreu com interrupções no PMCMV e com o maior rigor nas regras da CEF
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 Ao longo de 2019, observamos uma inversão no momento vivido pelo segmento de

baixa renda e o segmento de média/alta renda.

 Enquanto o segmento de baixa renda foi o que apresentou a melhor performance

durante os anos de crise econômica, amparado na disponibilidade de funding do

PMCMV para as faixas 2 e 3, o ano de 2019 foi negativamente impactado (i) pelos

atrasos no repasse dos pagamentos de subsídios do Governo ao PMCMV, (ii) ao maior

rigor da CEF no processo de repasse (iii) pela mudança nas regras do PMCMV ao final

de 2018, com a menor participação da faixa 1,5 no Programa e (iv) pela liberação de

saques de contas ativas do FGTS para estimular a economia

 Já o segmento de média/alta renda, que veio de anos difíceis em função da restrição de

crédito com funding do SPBE, altas taxas de juros e elevado nível de distratos, viu o

cenário transformar-se positivamente, e já vem colhendo frutos decorrentes do

incremento dos lançamentos e das vendas ao longo de 2019.

 Em 2020, esperamos que o segmento de baixa renda seja favorecido pela extensão de

portaria ministerial que permite o FGTS cobrir 100% dos subsídios existentes nas faixas

1,5 e 2 quando os recursos da União para esse fim se esgotarem ou, alternativamente,

pela iminente divulgação de um novo PMCMV, visando reduzir riscos de interrupção do

programa e garantir sua sustentabilidade. Contudo, os demais fatores que vem

pressionando o segmento, em especial o maior rigor da CEF, menores subsídios e a

redução das disponibilidades do FGTS devem continuar, razão pela qual mantemos

uma visão menos positiva.
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IMOBILIÁRIO

Construtoras | Perspectivas favoráveis para o segmento de média/alta renda: criação de emprego, taxa de juros em 

patamares baixos e incremento da confiança do consumidor

.

Fonte: Caged, Banco Central do Brasil (BCB), CNI, BB Investimentos Research

 Os dados UDM divulgados pelo Caged em outubro

apresentaram saldo líquido positivo de 562.186

vagas, o que contribuiu tanto nas vendas quanto no

incremento de lançamentos em 2019.

 A manutenção da tendência ascendente na geração

de emprego é essencial para fortalecer a recuperação

do setor imobiliário em 2020.

Emprego Confiança do Consumidor

 Um dos indicadores que compõe o índice de

confiança do consumidor, divulgado pela CNI, é a

expectativa de compra de bens de maior valor.

 Embora esse indicador tenha ensaiado uma

recuperação no início deste ano, ele foi impactado

pelo cenário doméstico, como as reformas e, desde

então, vem rodando abaixo de sua media histórica.

 Em 2020, esperamos que esse indicador acompanhe

a tendência ascendente, contribuindo para aquecer a

demanda no setor imobiliário.

Dados de Emprego UDM
Milhares

Confiança Consumidor – Bens de Maior Valor
Pontos

 Em outubro, a taxa de juros para pessoas físicas e

jurídicas para financiamento habitacional veio em

7,4% e 10,1%, respectivamente, de acordo com o

Banco Central do Brasil.

 As linhas de crédito imobiliário tiveram destaque no

ano de 2019. O anúncio de linhas de financiamento

habitacional atreladas ao IPCA podem impulsionar o

crédito imobiliário, apesar de também trazer maiores

riscos de distratos em períodos em que o IPCA

apresente elevação.

Taxa de Juros
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Construtoras | As companhias sob o nosso universo de cobertura continuarão a aumentar seu ROE, beneficiadas pela 

redução dos distratos e pela evolução de projetos lançados nos últimos trimestres

Fonte: BB Investimentos Research

Variação de Lançamentos e Vendas Líquidas 2020E
%

Perspectivas para as Companhias Cobertas

 A perspectiva positiva do setor foi refletida tanto nas projeções de lançamentos quanto

de vendas líquidas para 2020. Em termos de lançamentos, o destaque é a Direcional,

que tem como estratégia crescer em lançamentos fora do PMCMV, porém sem reduzir

a operação atual no programa.

 Em relação ao segmento de baixa renda (PMCMV), aguardamos a nova proposta do

Governo que deve ser lançada em breve. Por ora, o programa deve replicar o que

ocorreu em 2019, tendo o FGTS como responsável integral pelas faixa 1,5 e 2 do

Programa. Em nossa opinião, as perspectivas de mudanças de regras do programas

aliadas a provável diminuição de recursos e juros mais baixos em outras linhas de

financiamento devem ter impacto no volume de unidades, podendo resultar na

extinção de faixas.

 Quanto às companhias no nosso universo de cobertura, vemos um movimento focado

revisão de seu plano de negócios no sentido de ampliar seu leque de atuação, não

ficando exclusivamente dependentes do programa. A Tenda, por exemplo, está

ajustando seus projetos para ganhar mais eficiência e evitar a perda da rentabilidade.

Já MRV e Direcional pretendem flexibilizar seus próximos empreendimentos:

continuar construindo para famílias de baixa renda mas sem contar apenas com o

financiamento originado no FGTS.

 Em termos de rentabilidade, esperamos que em 2020 todas as empresas cobertas

mantenham um ROE positivo, suportado principalmente (i) pela evolução de projetos

com margens mais aderentes à atual realidade econômica, e (ii) menos distratos

prejudicando a receita, as margens e as provisões.

ROE 2020E – Estimativa BB-BI 
%

IMOBILIÁRIO
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REAL ESTATE

Shoppings | Em 2020, esperamos o fortalecimento da recuperação dos shoppings em função de maiores vendas e 

menos descontos aos lojistas

Fonte: CNI, Abrasce, FX Retail Analytics, BB Investimentos Research

Confiança do Consumidor
Pontos

Aluguel mensal/m² ocupado 
R$

Índice de Visitas aos Shoppings (IVSC)
a/a %

Recuperação em 2019

 As vendas nos shopping centers do País, no acumulado do ano até setembro, aumentaram 8% em comparação com os mesmos meses do ano passado. Esse crescimento está

relacionado à expansão do volume de crédito e à redução da inflação, fatores que contribuíram para aumentar o poder de compra das famílias.

 Observamos, contudo, que a contenção na confiança do consumidor impactou o tráfego de pessoas em shoppings, que apresentou variação negativa na comparação anual, exceto

nos meses de fevereiro (volta às aulas), julho (férias escolares) e outubro. Apesar disso, as companhias apresentaram melhorias dos indicadores operacionais nos 9M19, tais como

taxa de vacância e de inadimplência. Vale ressaltar que as expectativas para os resultados no últimos meses do ano, em especial na Black Friday e Natal, são favoráveis.

 Em 2020, esperamos que a manutenção da taxa Selic e a inflação em níveis baixos adicionados à gradual melhoria do nível de desemprego, impulsionem a confiança do consumidor

e, por consequência, as vendas. Como resultado, as companhias poderão reduzir os descontos concedidos aos lojistas no últimos anos, bem como colher os benefícios do incremento

do aluguel variável na sua receita.
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TOP PICK: CYRELA

O atendimento a todos os segmentos de renda contribui para que a companhia enfrente cenários difíceis em melhores 

condições que seus pares

Tese de Investimento

 A companhia atua através da: Cyrela (alto

padrão), Living e Vivaz (ambas no segmento

médio padrão e econômico). Além disso, a

Cyrela opera também por meio de joint

ventures (Plano & Plano, SKR, Cury, Lavvi e

Cyma), contribuindo para a execução de sua

estratégia de expansão regional, crescimento

em outros segmentos de mercado, redução

de custos e maximização da eficiência nas

construções.

 Recentemente, foi criada uma JV com a

CPPIB focada na locação de imóveis

construídos exclusivamente para essa

finalidade.

 As linhas de financiamento habitacional

atreladas ao IPCA podem impulsionar o

crédito imobiliário e aumentar o número de

compradores interessados em adquirir

imóveis.

 Apesar de TEND3 e DIRR3 parecerem estar

mais atrativas, as perspectivas para o

segmento em que atuam não estão tão

promissoras quanto para o segmento da

CYRE3 em 2020

Riscos

 Contingências em projetos entregues ao

longo dos últimos 5 anos, prejudicando suas

margens operacionais.

 Aumento da inflação pode trazer maiores

riscos de distratos em linhas de

financiamento atreladas ao IPCA.

 Alteração das regras do Programa Minha

Casa Minha Vida e/ou redução das

disponibilidades de recursos do FGTS,

dificultando os lançamentos e vendas da

companhia nesse segmento.

 Deterioração das taxas de desemprego e

aumento da taxa de juros podem influenciar

negativamente a demanda por moradia.

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research

Fwd P/BV e Fwd ROE – Estimativas BB-BI 
Índice
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TOP PICK: MRV

A MRV está melhor posicionada para manter-se relevante no segmento de baixa renda, ao mesmo tempo que 

desenvolve projetos com recursos do SBPE e reduz sua exposição ao PMCMV

Tese de Investimentos

 Em um cenário no qual observamos

maior pressão sobre o PMCMV,

consideramos que a MRV está bem

posicionada para manter-se relevante

no segmento de baixa renda ao mesmo

tempo em que desenvolve projetos com

recursos do SBPE e reduz sua

exposição ao PMCMV.

 Recentemente, a companhia vem

desenvolvendo imóveis para aluguel,

mediante a criação da plataforma

Luggo.

 A MRV está atualmente sendo

negociada por um dos P/BV mais baixos

do setor, o que a coloca em uma

posição bastante atraente, haja vista

sua robustez e capacidade de atuar fora

do PMCMV.

Riscos

 Alteração das regras do PMCMV e/ou

redução das disponibilidades de recursos

do FGTS, dificultando os lançamentos e

vendas da companhia nesse segmento.

 Deterioração das taxas de desemprego e

aumento da taxa de juros podem

influenciar negativamente a demanda por

moradia.

 Incapacidade de relançar no segmento de

media renda com a melhora das margens

atualmente observadas.

 Exposição a possíveis alterações nos

parâmetros do PMCMV, o que pode

causar impacto em seus resultados.

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research
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TOP PICK: BRMALLS

Investimentos em revitalização de shoppings e melhorias de mix de portfolio devem impulsionar a performance de 

brMalls no futuro próximo

Tese de Investimento

 A empresa vem trabalhando em

iniciativas para melhorar o retorno de

seus ativos principais, através de

investimentos em revitalização de

shoppings e melhorias de mix de

portfólio, além da estratégia de priorizar

shoppings maiores e dominantes em

mercados com grande potencial de

consumo, o que aponta para uma

positiva perspectiva para o futuro.

 Além disso, a companhia vem

investindo em iniciativas digitais focadas

na venda aos consumidores na região

de dominância do shopping,

contribuindo para melhoria da

performance dos lojistas.

 Por fim, por ser uma das maiores

companhias de shoppings do Brasil,

possui poder de barganha na

negociação com fornecedores e

varejistas.

Riscos

 Incremento inferior ao esperado das

vendas dos lojistas, impactando

negativamente a receita;

 Aumento da inadimplência;

 Aumento do custo de energia elétrica,

parte relevante dos custos;

 IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses

em patamar elevado, impactando

negativamente o reajuste do aluguel e

pressionando o custo de ocupação do

lojista;

 Aumento na taxa de juros Selic e/ou

inflação.

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research
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VAREJO

Indicadores

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research; (*O = Outperform; MP = Market Perform; U = Underperform) | 19 Dez 2019)

Performance YTD
%

Performance 1 Mês
%

Empresa Ticker País Últ. Cotação
Preço Alvo

Dez/20
Upside Rating

Mkt Cap

US$ milhões

Dív. Líquida

US$ milhões

P/L 1Y

Corrente

P/L 1Y

Média 5 anos

EV/EBITDA 1Y

Corrente

EV/EBITDA 1Y

Média 5 anos

ALPARGATAS SA ALPA4 BZ 32.31 - - - 17,472.1 72.0 32.8 14.2 21.7 10.7

AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ARZZ3 BZ 63.93 - - - 5,812.9 - 124.4 25.7 18.4 17.2 13.0

ATACADAO CRFB3 BZ 22.86 - - - 45,357.5 - 3,029.0 20.8 17.9 8.7 7.8

B2W CIA DIGITAL BTOW3 BZ 62.10 40.70 -34.5% MP 32,486.4 1,807.6 - 1089.8 41.3 14.1

CIA BRASILEIRA DE DIS PCAR4 BZ 87.43 146.10 67.1% O 23,575.6 5,766.0 16.5 20.8 7.6 6.9

CIA HERING HGTX3 BZ 33.65 - - - 5,455.2 - 325.4 19.7 11.8 16.5 10.3

GRENDENE GRND3 BZ 12.26 - - - 11,060.5 - 1,824.0 - 7.3 - 10.5

GRUPO SBF CNTO3 BZ 33.28 26.50 -20.4% MP 6,993.5 115.3 30.6 20.4 15.4 10.2

GUARARAPES CONFECCOES GUAR3 BZ 22.24 - - - 11,102.2 980.4 22.4 15.5 11.2 6.9

HYPERA HYPE3 BZ 35.31 44.70 26.6% O 22,324.3 - 1,082.6 18.6 17.0 15.4 12.9

LOJAS AMERICANAS LAME4 BZ 25.56 30.80 20.5% O 37,782.6 5,571.1 47.5 35.1 12.4 9.2

LOJAS RENNER LREN3 BZ 55.28 50.10 -9.4% MP 43,978.4 539.2 30.9 22.1 18.1 12.4

MAGAZINE LUIZA MGLU3 BZ 48.15 43.90 -8.8% O 78,230.8 - 552.4 101.3 35.3 43.9 11.4

MARISA LOJAS AMAR3 BZ 12.02 - - - 3,135.5 522.9 - 119.1 13.3 6.0

NATURA COSMETICOS NTCO3 BZ 39.58 - - MP 34,262.8 6,010.0 39.0 - 15.7 -

RAIA DROGASIL RADL3 BZ 108.17 100.40 -7.2% MP 35,737.9 601.6 49.6 35.1 21.0 17.5

RESTOQUE COMERCIO E CONFEC LLIS3 BZ 16.10 43.70 171.4% MP 1,108.5 864.0 4.9 20.3 4.2 5.6

VIA VAREJO VVAR3 BZ 11.00 11.60 5.5% O 14,296.2 4,560.0 9.1 20.6 7.4 3.7
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VAREJO

Recuperação das vendas no varejo amparada por melhores condições econômicas e intensificada pelo crescimento do 

e-commerce

Fonte: IBGE, Ebit, BB Investimentos Research

 No ano de 2019, observamos a gradual recuperação do varejo brasileiro.

Considerando os dados dos UDM até setembro/19, vimos o crescimento no volume de

vendas em “hipermercados e supermercados”, “vestuário”, “medicamentos,

cosméticos e perfumaria”.

 Além disso, vimos um arrefecimento da queda de vendas de “móveis e

eletrodomésticos”, quando comparada ao ano anterior. Essa performance positiva foi

favorecida pela combinação de taxa de juros baixa e inflação estável, aumento da

confiança do consumidor e aumento da penetração do e-commerce.

 Até o final de 2019, esperamos que as principais datas comemorativas do setor -

Black Friday e Natal - ainda sejam favorecidas pela liberação dos recursos de contas

ativas ou inativas do FGTS (as vendas na Black Friday já é um sucesso no Brasil) as

quais devem injetar cerca de R$ 7,4 bi no varejo de acordo com a Confederação

Nacional do Comércio (CNC).

 Para 2020, a trajetória ascendente de vendas deve seguir favorecendo as varejistas.

Apesar do e-commerce vir contribuindo para essa performance positiva, destacamos o

aumento da penetração das vendas digitais em setor ainda pouco explorados, tal

como alimentos e bebidas e vestuário, os quais apresentaram no 1S19,

respectivamente, um aumento anual de 82% e 48% do número de pedidos online.

 Em 2020, o setor deve ainda ser favorecido pela criação da nova forma de liberação

de recursos do FGTS (“saque aniversário”), que permitirá aos trabalhadores retirar

parte de seu saldo em contrapartida ao declínio da possibilidade de resgatar o fundo

na totalidade em caso de demissão sem justa causa.

2019 positivo e mais por vir em 2020 Crescimento nos segmentos do Varejo
% a/a

Crescimento das vendas no e-commerce 
R$ bi e % a/a
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 Em outubro/19, o Índice de Confiança do Consumidor

medido pela FGV atingiu 89,4 pts., um aumento de

4,0 pts. na comparação anual, amparado tanto pela

melhoria na situação atual (+5.1 pts) quanto das

expectativas futuras (+3.0 pts).

 A recuperação da confiança do consumidor de menor

poder aquisitivo deve aumentar ao longo de 2020,

conforme a lenta recuperação do mercado de

trabalho for melhorando a situação dos

consumidores.

Fonte: PNAD, Bacen, Ibre FGV, BB Investimentos Research

 Em outubro/19, a taxa de desemprego medida pela

Pnad Contínua atingiu 11,6%, uma melhoria de 0,1

p.p. na comparação anual. Apesar de pequena, a

gradual recuperação do mercado de trabalho, aliado à

estabilidade da inflação, vem contribuindo para a

melhoria da renda média real, que apresentou

crescimento de 0,8% a/a.

 Essa tendência ascendente deve se manter ao longo

de 2020 e impactar positivamente as vendas do

varejo.

Emprego Confiança do Consumidor

Renda Média Real e Taxa de Desemprego
R$ e %

Confiança Consumidor
Pontos

 Em setembro/19, o saldo de crédito com recursos

livres atingiu R$ 1.050 bilhões, um aumento de 16,3%

frente ao mesmo período do ano anterior, mas com

manutenção da taxa de inadimplência em 5%.

 Para 2020, esperamos que a manutenção da taxa de

juros em patamares historicamente baixos, aliado à

gradual melhoria do mercado de trabalho, contribuam

para o incremento no saldo de crédito com recursos

livres.

Crédito

Crédito com Recursos Livres e Inadimplência
R$ bilhões e %

VAREJO

Perspectivas positivas quanto ao poder de compra dos consumidores e confiança do consumidor
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VAREJO

Investimentos em tecnologia e logística estão pavimentando o crescimento das companhias para os próximos anos. 

Considerando o valuation atrativo e boas perspectivas para o setor, selecionamento o GPA e Via Varejo como top picks

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos Research | Múltiplos considerando preço de 09/12/2019.

Crescimento da Receita Líquida 2020E – Estimativas BB-BI 
%

Análise de Múltiplos

Crescimento do EBITDA Ajustado 2020E – Estimativas BB-BI
%

Companhia
EV/EBITDA   

(média 2a)

EV/EBITDA 

20E

P/L

(média 2a)

P/L 20E

B2W Digital 23,1x 39,4x - -

Centauro - 16,8x - 27,9x

GPA 9,2x 7,9x 19,9x 15,9x

Hypera 13,1x 14,0x 16,7x 16,9x

Lojas Americanas
9,9x 12,9x 33,3x 47,0x

Lojas Renner 14,8x 18,1x 25,1x 29,8x

Magazine Luiza 21,7x 43,0x 47,6x 92,6x

Natura&Co 11,9x 15,3x 25,3x 34,8x

Raia Drogasil 18,7x 22,2x 38,6x 47,2x

Restoque 5,9x 5,9x 9,0x 4,8x

Via Varejo 8,4x 10,2x 6,0x 8,4x
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TOP PICK: GPA

Ao longo de 2020 devemos ver a maturação de diversas iniciativa já em curso, além da conclusão do processo de 

aquisição da Almacenes Éxito e sua migração para o Novo Mercado

Tese de Investimento

 O crescimento de receita e de margem

para os próximos anos deve vir

suportado pelas seguintes iniciativas ora

em andamento :

 Omnicanalidade | Foco na melhoria

do last mile (entrega “express” e

“clique e retire”), aproveitando a já

extensa rede de lojas da companhia.

 Conversão de Lojas no Multivarejo

| A companhia está no processo de

ajuste e revisão de seu portfólio de

lojas, realizando conversões para os

formatos Mercado Extra, Compre

Bem e G7 do Pão de Açúcar.

 Fidelização de Clientes | Base com

mais de 20 milhões de clientes,

focado na maior assertividade das

promoções e na folheteria digital.

 Expansão e Maturação de lojas no

formato Assaí | Modelo de negócio

que vem apresentando resultados

consistentes. Foco tanto em novos

mercados como em praças já

atendidas.

Riscos

 Lentidão para acompanhar a evolução

do e-commerce alimentar ou eventual

pressão nas margens em decorrência

da operação digital;

 Performance de vendas em lojas

convertidas menor do que a esperada

 Maior pressão decorrente da inflação de

alimentos

 Novas lojas no formato Assaí em

regiões novas ou de grande

concorrência

Fonte: Economatica, BB Investimentos Research

Estimativas para Dívida Bruta e Dívida Líquida/EBITDA Ajustado  
R$ milhões e índice

Estimativas para EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada 
R$ milhões e %

8.054 8.925

11.925

15.050

1,5
1,4

1,8

1,1

Dívida Bruta Dívida Líquida/EBITDA Ajustado

2.786
3.183

3.561

4.999

6,2% 6,4% 6,4% 6,6%

EBITDA ajustado Margem Ebitda ajustada
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TOP PICK: VIA VAREJO

A companhia ainda está no início de seu processo de “turnaround”, mas já é possível observar melhorias. Ainda há 

muito por vir em 2020

Tese de Investimento

 Embora a companhia tenha largado atrás na

corrida do comércio eletrônico, a mudança

tanto na administração como na sua

estratégia a partir do meio do ano,

juntamente com as vantagens competitivas

da Via Varejo, tornaram positivas as

expectativas para o processo de “turnaround”

da companhia.

 Já é possível observar melhorias

operacionais tanto no canal digital como no

canal físico. As mudanças positivas,

juntamente com o aumento da confiança do

consumidor, resultou em boa performance da

Via Varejo na Black Friday deste ano.

 A companhia também está investindo em um

banco digital (BanQi), cujo desenvolvimento

deve contribuir positivamente com o aumento

da recorrência de compras via website e

aplicativo. Embora ainda não tenhamos

muita visibilidade sobre o plano de negócios,

o BanQi já surge com a vantagem de

aproveitar a relevante base de clientes da

Via Varejo que possuem empréstimos, que

beneficiaria o índice de recorrência de uso

mensal dos usuários.

Riscos

 Integração de canais, online e off-line,

mais lenta do que o esperado;

 Incapacidade de atrair novos vendedores

para a sua plataforma de marketplace;

 Incapacidade de fornecer um serviço de

entrega de qualidade, em relação a custos

de frete e tempo de entrega.

Fonte: Economatica, BB Investimentos Research

Estimativas para Dívida Bruta e Dívida Líquida/EBITDA Ajustado  
R$ milhões e índice

Estimativas para EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada 
R$ milhões e %

4.199 4.399 4.469 4.558

-0,7
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1,2
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Dívida Bruta Dívida Líquida/EBITDA Ajustado
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1.168
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DISCLAIMER

Informações relevantes

 ESTE É UM RELATÓRIO PÚBLICO E FOI PRODUZIDO PELO BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“BB-BI”). AS INFORMAÇÕES E OPINIÕES AQUI CONTIDAS FORAM CONSOLIDADAS OU ELABORADAS COM BASE EM

INFORMAÇÕES OBTIDAS DE FONTES, EM PRINCÍPIO, FIDEDIGNAS E DE BOA-FÉ. EMBORA TENHAM SIDO TOMADAS TODAS AS MEDIDAS RAZOÁVEIS PARA ASSEGURAR QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS NÃO

SEJAM INCERTAS OU EQUIVOCADAS, NO MOMENTO DE SUA PUBLICAÇÃO, O BB-BI NÃO GARANTE QUE TAIS DADOS SEJAM TOTALMENTE ISENTOS DE DISTORÇÕES E NÃO SE COMPROMETE COM A VERACIDADE

DESSAS INFORMAÇÕES. TODAS AS OPINIÕES, ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFEREM-SE À DATA PRESENTE E DERIVAM DO JULGAMENTO DE NOSSOS ANALISTAS DE VALORES

MOBILIÁRIOS (“ANALISTAS’), PODENDO SER ALTERADAS A QUALQUER MOMENTO SEM AVISO PRÉVIO, EM FUNÇÃO DE MUDANÇAS QUE POSSAM AFETAR AS PROJEÇÕES DA EMPRESA, NÃO IMPLICANDO

NECESSARIAMENTE NA OBRIGAÇÃO DE QUALQUER COMUNICAÇÃO NO SENTIDO DE ATUALIZAÇÃO OU REVISÃO COM RESPEITO A TAL MUDANÇA. QUAISQUER DIVERGÊNCIAS DE DADOS NESTE RELATÓRIO PODEM

SER RESULTADO DE DIFERENTES FORMAS DE CÁLCULO E/OU AJUSTES.

 ESTE MATERIAL TEM POR FINALIDADE APENAS INFORMAR E SERVIR COMO INSTRUMENTO QUE AUXILIE A TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO. NÃO É, E NÃO DEVE SER INTERPRETADO COMO MATERIAL

PROMOCIONAL, RECOMENDAÇÃO, OFERTA OU SOLICITAÇÃO DE OFERTA PARA COMPRAR OU VENDER QUAISQUER TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS OU OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS. É

RECOMENDADA A LEITURA DOS PROSPECTOS, REGULAMENTOS, EDITAIS E DEMAIS DOCUMENTOS DESCRITIVOS DOS ATIVOS ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO AO DETALHAMENTO DO RISCO DO

INVESTIMENTO. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO CAPITAL INVESTIDO. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE

RENTABILIDADE FUTURA. O BB-BI NÃO GARANTE O LUCRO E NÃO SE RESPONSABILIZA POR DECISÕES DE INVESTIMENTOS QUE VENHAM A SER TOMADAS COM BASE NAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS NESSE

MATERIAL. É VEDADA A REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU PUBLICAÇÃO DESTE MATERIAL, INTEGRAL OU PARCIALMENTE, PARA QUALQUER FINALIDADE.

 NOS TERMOS DO ART. 22 DA ICVM 598, O BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A DECLARA QUE:

 1 - A INSTITUIÇÃO PODE SER REMUNERADA POR SERVIÇOS PRESTADOS OU POSSUIR RELAÇÕES COMERCIAIS COM A(S) EMPRESA(S) ANALISADA(S) NESTE RELATÓRIO OU COM PESSOA NATURAL OU JURÍDICA,

FUNDO OU UNIVERSALIDADE DE DIREITOS, QUE ATUE REPRESENTANDO O MESMO INTERESSE DESSA(S) EMPRESA(S); O CONGLOMERADO BANCO DO BRASIL S.A (“GRUPO”) PODE SER REMUNERADO POR

SERVIÇOS PRESTADOS OU POSSUIR RELAÇÕES COMERCIAIS COM A(S) EMPRESA(S) ANALISADA(S) NESTE RELATÓRIO, OU COM PESSOA NATURAL OU JURÍDICA, FUNDO OU UNIVERSALIDADE DE DIREITOS, QUE

ATUE REPRESENTANDO O MESMO INTERESSE DESSA(S) EMPRESA(S).

 2 - A INSTITUIÇÃO PODE POSSUIR PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DIRETA OU INDIRETA, IGUAL OU SUPERIOR A 1% DO CAPITAL SOCIAL DA(S) EMPRESA(S) ANALISADA(S), MAS PODERÁ ADQUIRIR, ALIENAR OU

INTERMEDIAR VALORES MOBILIÁRIOS DA(S) EMPRESA(S) NO MERCADO; O CONGLOMERADO BANCO DO BRASIL S.A PODE POSSUIR PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DIRETA OU INDIRETA, IGUAL OU SUPERIOR A 1% DO

CAPITAL SOCIAL DA(S) EMPRESA(S) ANALISADA(S), E PODERÁ ADQUIRIR, ALIENAR E INTERMEDIAR VALORES MOBILIÁRIOS DA(S) EMPRESA(S) NO MERCADO.

 3 – O BANCO DO BRASIL S.A. DETÉM INDIRETAMENTE 5% OU MAIS, POR MEIO DE SUAS SUBSIDIÁRIAS, PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NO CAPITAL DA CIELO S.A. (CUJA PARTICIPAÇÃO É DETIDA PELO BB–BANCO DE

INVESTIMENTO S.A.) E DO IRB BRASIL RE, COMPANHIAS BRASILEIRAS LISTADAS NA BOLSA DE VALORES QUE PODEM DETER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM OUTRAS COMPANHIAS

LISTADAS COBERTAS PELO BB–BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

 RATING

 “RATING” É UMA OPINIÃO SOBRE OS FUNDAMENTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS E DIVERSOS RISCOS A QUE UMA EMPRESA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS, POSSA ESTAR

SUJEITA DENTRO DE UM CONTEXTO ESPECÍFICO, QUE PODE SER MODIFICADA CONFORME ESTES RISCOS SE ALTEREM. “O INVESTIDOR NÃO DEVE CONSIDERAR EM HIPÓTESE ALGUMA O “RATING” COMO

RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.
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DISCLAIMER

 DECLARAÇÕES DOS ANALISTAS

 O(S) ANALISTA(S) ENVOLVIDO(S) NA ELABORAÇÃO DESTE RELATÓRIO DECLARA(M) QUE:

 1 - AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NESTE RELATÓRIO REFLETEM EXCLUSIVAMENTE SUAS OPINIÕES PESSOAIS SOBRE A COMPANHIA E SEUS VALORES MOBILIÁRIOS E FORAM ELABORADAS DE FORMA

INDEPENDENTE E AUTÔNOMA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A E DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO.

 2 – SUA REMUNERAÇÃO É INTEGRALMENTE VINCULADA ÀS POLÍTICAS SALARIAIS DO BANCO DO BRASIL S.A. E NÃO RECEBEM REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA A(S) COMPANHIA(S)

EMISSORA(S) OBJETO DO RELATÓRIO DE ANÁLISE OU PESSOAS A ELA(S) LIGADAS.

 O(S) ANALISTA(S) DECLARA(M), AINDA, EM RELAÇÃO À(S) COMPANHIA(S) EMISSORA(S) DOS VALORES MOBILIÁRIOS ANALISADA(S) NESTE RELATÓRIO:

 3 – O(S) ANALISTA(S), SEUS CÔNJUGES OU COMPANHEIROS, DETÊM, DIRETA OU INDIRETAMENTE, EM NOME PRÓPRIO OU DE TERCEIROS, AÇÕES E/OU OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA(S)

COMPANHIA(S) EMISSORA(S) DOS VALORES MOBILIÁRIOS ANALISADA(S) NESTE RELATÓRIO.

 4 – O(S) ANALISTA(S), SEUS CÔNJUGES OU COMPANHEIROS, POSSUEM, DIRETA OU INDIRETAMENTE, QUALQUER INTERESSE FINANCEIRO EM RELAÇÃO À(S) COMPANHIA(S) EMISSORA(S) DOS VALORES

MOBILIÁRIOS ANALISADA(S) NESTE RELATÓRIO.

 5 – O(S) ANALISTA(S) TEM VÍNCULO COM PESSOA NATURAL QUE TRABALHA PARA A(S) COMPANHIA(S) EMISSORA(S) DOS VALORES MOBILIÁRIOS ANALISADA(S) NESTE RELATÓRIO.

 6 - O(S) ANALISTA(S), SEUS CÔNJUGES OU COMPANHEIROS, ESTÃO, DIRETA OU INDIRETAMENTE ENVOLVIDOS NA AQUISIÇÃO, ALIENAÇÃO OU INTERMEDIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DA(S) COMPANHIA(S)

EMISSORA(S) DOS VALORES MOBILIÁRIOS ANALISADA(S) NESTE RELATÓRIO.

Informações relevantes: analistas de valores mobiliários

Analistas
Itens

1 2 3 4 5 6

Catherine Kiselar X X - - - -

Daniel Cobucci X X - - X -

Gabriela E. Cortez X X X - - -

Geórgia Jorge X X - - - -

Hamilton Moreira Alves X X - - - -

Henrique Tomaz X X X - - -

Jose Roberto dos Anjos X X - - - -

Kamila Oliveira X X - - - -

Luciana Carvalho X X X - - -

Analistas
Itens

1 2 3 4 5 6

Melina Constantino X X - - - -

Rafael Dias X X - - - -

Rafael Reis X X X - - -

Renato Odo X X X - - -

Renato Hallgren X X X - - -

Richardi Ferreira X X - - - -

Victor Penna X X X - - -

Vinicius Soares X X X - - -

Wesley Bernabé X X - - - -
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Mercado de Capitais | Equipe de Research

Diretor Gerente Executivo Gerentes da Equipe de Pesquisa

Erik Breyer Denisio Augusto Liberato Estratégia - Wesley Bernabé, CFA Análise de Empresas  - Victor Penna 

pesquisa@bb.com.br denisioliberato@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br victor.penna@bb.com.br

Estratégia e Macroeconomia Renda Variável Equipe de Vendas BB Securities - London 

Hamilton Moreira Alves Agronegócios Imobiliário Investidor Institucional Deputy Managing Director – João Domingos Cicarini Jr

hmoreira@bb.com.br Luciana Carvalho Georgia Jorge bb.distribuicao@bb.com.br Henrique Catarino | Annabela Garcia

Henrique Tomaz, CFA luciana_cvl@bb.com.br georgiadaj@bb.com.br Varejo Melton Plummer | Tharcia Cassiano

htomaz@bb.com.br Catherine Kiselar Kamila Oliveira ações@bb.com.br Bruno Fantasia | Gianpaolo Rivas

Richardi Ferreira ckiselar@bb.com.br kamila@bb.com.br Daniel Bridges

richardi@bb.com.br Alimentos e Bebidas Papel e Celulose Gerente – João Carlos Floriano

Luciana Carvalho Gabriela E. Cortez Antonio de Lima Junior Banco do Brasil Securities LLC - New York

luciana_cvl@bb.com.br gabrielaecortez@bb.com.br Bruno Finotello Deputy Managing Director – Gabriel Cambui Mesquita

Bancos e Serv. Financeiros Siderurgia e Mineração Cleber Yamasaki Charles Langalis | Nilton Jeronimo

Renda Fixa Wesley Bernabé, CFA Gabriela E. Cortez Daniel Frazatti Gallina João Kloster | Luciana Batista

Renato Odo wesley.bernabe@bb.com.br gabrielaecortez@bb.com.br Denise Rédua de Oliveira Michelle Malvezzi | Fabio Frazão

renato.odo@bb.com.br Vinícius Soares, CFA Transporte e Logística Fabiana Regina Shinichiro Fukui

José Roberto dos Anjos vinicius.soares@bb.com.br Renato Hallgren Fábio Caponi Bertoluci Dennis Holtzapffel

robertodosanjos@bb.com.br Bens de Capital renatoh@bb.com.br Fernando Leite

Gabriela E. Cortez Utilities Higor Benedetti BB Securities Asia Pte Ltd – Singapore

gabrielaecortez@bb.com.br Rafael Dias Henrique Reis Managing Director – Marcelo Sobreira

Catherine Kiselar rafaeldias@bb.com.br Marcela Andressa Pereira    José Carlos Reis, CFA

ckiselar@bb.com.br Rafael Reis Paulo Arruda Zhao Hao, CFA

Óleo e Gás rafael.reis@bb.com.br Pedro Gonçalves Li Jing Ting

Daniel Cobucci Varejo Renata Simões

cobucci@bb.com.br Georgia Jorge Sandra Regina Saran

georgiadaj@bb.com.br
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