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_Desenhamos um cenário ambíguo para a bolsa brasileira em maio. Muito embora o 
resultado positivo no fluxo de estrangeiros para a bolsa, aliado a uma melhora na 
percepção de risco globalmente, tenha suportado a recuperação do Ibovespa em abril, 
conforme antecipamos no último mês, as chances de interrupção desse movimento 
não são desprezíveis. Contribuem para essa abordagem cautelosa os direcionamentos 
de política monetária nos EUA e, mais recentemente, dados mais robustos da China, 
mas não associados diretamente à retomada dos segmentos de commodities (que 
possuem peso predominante na formação do índice aqui no Brasil).

_Domesticamente, podemos dividir nossa análise em curto e longo prazos. No curto 
prazo, esperamos maior pressão sobre o lucro das empresas em decorrência dos 
patamares nominais mais elevados da taxa de juros, quadro que deve se estender 
durante todo o ano fiscal, uma vez que o consenso aponta para o início do ciclo de 
cortes da Selic entre o 3T e 4T. O preço das commodities em reais, dada valorização 
mais recente do real, também não contribui para que nossos analistas tenham uma 
abordagem mais construtiva sobre o crescimento das receitas das exportadoras no 
ano. O mesmo ocorre domesticamente, mas nesse campo em função da atividade mais 
fraca, mesmo considerando a surpresa positiva com a divulgação do IBC-Br de 
fevereiro (+3,32%) bem acima das estimativas do mercado. Já para o setor bancário, a 
expectativa é de recuo mais acentuado no crescimento da carteira de crédito, 
concomitante à piora da inadimplência, com alguma compensação advinda da 
recomposição de spreads.

_No longo prazo, é razoável esperarmos um recuo no custo de capital das empresas, 
sustentado pela percepção de que os vértices mais longos da curva de juros no Brasil 
ainda embutem prêmios. Importante lembrar que desde fevereiro a precificação do 
Ibovespa está descolada do recuo de cerca de 100 pontos que os contratos de 10 anos 
apresentaram desde então. Em nossa visão, quando precificado, o impacto positivo na 
revisão do preço-alvo das ações, e consequentemente do índice, tenderia a ser mais 
acentuado. No entanto, os investidores ainda aguardam desdobramentos mais 
estruturais no campo macro doméstico, especialmente em relação à ancoragem da 
inflação de longo prazo e à tramitação do arcabouço fiscal, além da reforma tributária 
nos próximos meses.
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_Nos EUA, o S&P 500 subiu levemente e a Nasdaq fechou praticamente de lado em 
abril, por conta do aumento dos temores em relação à perspectiva de recessão. A 
temporada de balanços por lá tem sido bem recepcionada pelos investidores, puxada 
por grandes bancos e big techs, mas os dados depósitos bancários divulgados pelo 
First Republic Bank, que apresentou saque de praticamente metade das reservas dos 
depositantes, reacenderam os sinais de alerta dos investidores, sobretudo por seu 
impacto na percepção de que o setor bancário mais restritivo poderia ser um vetor 
para acentuar a desaceleração econômica. Por enquanto, o recuo mais forte nos 
indicadores de atividade ocorre a partir de 2024, com o consenso de mercado partindo 
de um crescimento de 1% em 2023 para 0,8% no próximo ano.

_Com relação à China, a recuperação continua forte, com elevação das expectativas em 
torno do PIB acima da faixa dos 5%. Embora robusto, essa retomada da atividade está 
assimétrica em favor do setor de serviços, em contrapartida a um crescimento mais 
lento da produção industrial. Consequentemente, os direcionadores para preços de 
commodities pesadas, como o minério de ferro, diretamente correlacionadas às 
companhias de maior peso na bolsa brasileira, não acompanham na mesma magnitude 
essa melhoria do país asiático. Nessa linha, o IMAT, índice da bolsa que mede o 
desempenho das empresas dos segmentos de materiais básicos, recuou cerca de 4% 
em abril.

_Em resumo, nossa visão neutra para o Ibovespa em maio decorre da percepção de 
que eventual alta seria sustentada notadamente em função dos níveis atuais de 
desconto da bolsa associada a um maior direcionamento de fluxo de estrangeiros, uma 
vez que falta amparo nos fundamentos das companhias para formarmos um viés mais 
construtivo de revisões para cima dos resultados das empresas. Desse modo, optamos 
mais uma vez por seguir com a abordagem que tem se mostrado vencedora em 2023, 
privilegiando uma visão de longo prazo, com companhias de forte geração de caixa, 
earnings yield relativo elevado e perfil de qualidade de resultados recorrentemente 
saudáveis, com estrutura de capital menos suscetível ao atual ciclo de juros e, em 
certos casos, diluição do risco doméstico. Seguindo nossa estratégia de exposição 
gradual a nomes mais cíclicos apontada em abril, continuamos monitorando 
oportunidades e promovendo alterações mínimas nas recomendações 
fundamentalistas, com risco-retorno atrativo.
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Fonte: Bloomberg, BB Investimentos

Ibovespa

Fechamento em 28/04/2023 (pts) 104.432

Preço-alvo Dez/2023 (pts) 127.000

Potencial de valorização (%) 21,6% 

Máxima (52 sem.) 120.751

Mínima (52 sem.) 95.267

Variação no mês (%) 2,50%

Variação em 2023 (%) -4,83%

Variação em 12 meses (%) -4,99%
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Câmbio e CDS (R$/US$ e pontos)

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos | 1Acumulado até 23/02

Fluxo de Capital Estrangeiro Acumulado1 (R$ milhões)
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Carteira Fundamentalista | MAIO/23

Companhia Ticker
Preço em 
28/04/23

Variação 
2023 (%)

Variação 
Abril (%)

AES Brasil AESB3 10,68 10,6% 7,4%

CCR CCRO3 13,57 25,8% 6,3%

Itaú Unibanco ITUB4 25,92 5,2% 4,8%

Multiplan MULT3 25,90 18,9% 5,1%

Petrobras PETR4 23,70 8,2% 13,0%

Raiadrogasil RADL3 26,28 11,2% 7,9%

SLC Agrícola SLCE3 43,50 -7,3% -4,6%

São Martinho SMTO3 31,40 18,4% 16,2%

Vale VALE3 72,40 -16,8% -9,8%

Weg WEGE3 41,12 7,5% 1,4%

Quem fica:

_AES Brasil: A AES Brasil tem acelerado sua expansão nos últimos anos com aquisições e 
desenvolvimento de parques eólicos, enquanto ainda conta com a geração de caixa de 
suas hidrelétricas mais antigas e que tiveram os vencimentos de suas concessões 
prorrogadas recentemente para 2033. O cenário atual com hidrologia mais favorável já 
trouxe alívio para o custo com energia elétrica em 2022, o que deve ser intensificado 
em 2023, ainda que contribua com a sobreoferta de energia que tem reduzido os 
preços de venda de energia no mercado livre, trazendo maior desafio na 
comercialização. Ressaltamos, porém, a capacidade de comercialização da companhia 
desenvolvida ao longo dos últimos 8 anos e que a expansão se dá por novos projetos 
com contratos longos de venda de energia, que devem superar o atual cenário de 
preços. A alavancagem, por sua vez, se baseia em 50% de dívidas pré-fixadas e/ou com 
o mesmo indexador da receita. 
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_Itaú: O mês de abril foi marcado por um predominante alívio para o setor bancário, que 
contou com a dissipação parcial do risco sistêmico percebido em março por conta da 
quebra dos bancos Silicon Valley e Signature, nos EUA, e do imbróglio com o Credit Suisse
na Europa. Por aqui, os dados de crédito divulgados pelo banco central relativos a março 
mostraram ligeira deterioração da inadimplência concentrada nos segmentos PF e crédito 
livre, mas temos capturado indícios de alastramento para o segmento de pequenas 
empresas, o que reforça o contexto atual de seletividade incrementalmente crescente na 
concessão. Além disso, dados os eventos corporativos de Americanas e Light, temos 
evidências de que o mercado de capitais deva ter visto um primeiro trimestre morno, o que 
deve trazer impacto nas receitas dessa linha nos principais bancos de nossa cobertura. 
Sendo assim, com perfil equilibrado de carteira, clientes menos suscetíveis – incluindo 
exposição relevante a grandes empresas – e diversificação de receitas, optamos por 
manter o Itaú na carteira fundamentalista de maio.

_Multiplan: Boa execução operacional tem permitido a entrega de fortes resultados 
mesmo diante de um cenário mais lento de consumo. A boa seleção de lojas no seu 
portfólio de shoppings, com mais de 1/3 da área bruta locável exposta aos setores de 
alimentação e serviços, tem contribuído para maior resiliência das vendas. Combinado a 
isso, a companhia ainda mostra disciplina financeira, com ganho de rentabilidade, liquidez 
elevada e geração de caixa operacional expressiva, o que tem permitido a manutenção da 
distribuição de dividendos e um payout em torno de 70%. 

_Petrobras: A Petrobras segue apresentando bons resultados operacionais e financeiros 
devido ao contexto de petróleo com preços mais elevados, redução de custos operacionais 
e menor patamar de alavancagem. Acreditamos que, a despeito de eventuais revisões no 
plano estratégico 2023-27, a companhia deva manter o foco no pré-sal e, portanto, seguir 
com rentabilidade atrativa, ainda que ocorra uma entrada gradual em segmentos de 
energia renovável. O EV/EBITDA 2023E está em 2,1x, ante 3,6x dos pares de mercado, e o 
preço/lucro é de 3,3x, ante 6,6x dos pares. Os riscos envolvem o tipo de mudança na 
política de preços que será praticada pela nova gestão, bem como na alocação de capital, 
mas condições atuais sugerem risco/retorno favorável, em nossa opinião. 

_RaiaDrogasil: Em um cenário de forte pressão sobre a renda do consumidor, papéis do 
setor de varejo menos cíclico e com parcial proteção contra a inflação, por ocasião do 
reajuste anual do preço dos medicamentos, destacam-se. A escolha por RaiaDrogasil leva 
em consideração as boas perspectivas em decorrência de uma execução diferenciada, 
combinada com forte expansão física e manutenção de margens robustas, além da 
expectativa de ganho de alavancagem operacional ao longo dos próximos trimestres.

_São Martinho: Apesar de a São Martinho ter reportado um resultado fraco no terceiro 
trimestre do ano safra 2022/23 (3T23), entendemos que alguns dos fatores negativos 
refletem condições que não devem se repetir na próxima safra, notadamente o caso da 
redução dos tributos sobre combustíveis, já que a reoneração deve voltar com o 
tratamento mais favorável ao etanol, resultando em melhores preços de comercialização e 
maior volume de vendas. Além disso, o ano safra 2023/24, que se inicia em abril, deve se 
beneficiar de melhores condições climáticas, enquanto o açúcar segue negociado em 
patamares elevados no mercado internacional. Todos esses elementos indicam condições 
mais favoráveis para que a São Martinho reporte resultados mais robustos ao longo do 
próximo ano-safra, motivo que nos levou, recentemente, a elevar a recomendação de 
Neutra para Compra.

https://bit.ly/BANCOSABR23
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_SLC: Boa execução operacional combinada a preços elevados de commodities agrícolas 
têm favorecido a entrega de resultados recordes e geração de caixa robusta. A 
produtividade orçada para a safra 2022/23 supera o projetado da safra anterior para todas 
as culturas. Caso se confirme, 2023 deve ser mais um ano de faturamento recorde, e 
EBITDA e lucro líquido muito próximos aos de 2022, apesar do arrefecimento das margens 
em razão do aumento do custo médio de produção. Além disso, com a forte geração de 
caixa e baixo nível de alavancagem financeira, vemos espaço para a empresa permanecer 
investindo em crescimento de área plantada (conversão de áreas de pastagem em áreas 
agricultáveis), dentro de sua estratégia asset light de combinar terras próprias e arrendadas 
em seu portfólio, e em novas tecnologias de produção. 

_Vale: Apesar de a empresa ter apresentado um resultado mais fraco do que o esperado 
no 1T23 e das incertezas com relação à demanda de minério de ferro na China, acreditamos 
que a ação poderá ser beneficiada por sinalizações de aceleração do ritmo da economia no 
país asiático, principalmente se essa retomada for intensiva em consumo de metais. 
Embora tenha passado por uma correção nos últimos dias, os preços da commodity têm se 
mantido em patamar ainda elevado, o que deverá contribuir para a entrega de um 
resultado satisfatório no próximo trimestre, já que a empresa recompôs estoques e 
poderia capturar com facilidade eventual aceleração do consumo na China. 

_Weg: Multinacional brasileira que atua com protagonismo na fabricação de equipamentos 
ligados a eficiência energética e geração de energia por fontes limpas, a WEG se beneficia 
dos investimentos de empresas e famílias com foco na transição energética em curso nas 
principais economias desenvolvidas. O processo de normalização na cadeia de suprimentos 
globais deve contribuir para a manutenção das margens operacionais em função da menor 
volatilidade dos custos de matéria-prima, em especial commodities minerais e metálicas. 

Quem entra:

_CCR: Vem conduzindo com êxito uma readequação em seu portfólio de investimentos, 
adicionando ativos de aeroportos e mobilidade urbana, e reequilibrando o fluxo de caixa 
com a recuperação do fluxo em suas Rodovias, Aeroportos e Mobilidade. Também tem 
conquistado reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos de Rodovias, e ainda vendeu 
ativos de serviços aeroportuários nos EUA e uma empresa de comunicação (fibra ótica), 
que contribuiu para a manutenção da alavancagem abaixo de 3x Dívida Líquida/EBITDA. 
Por fim, destacamos a nova estrutura acionária com a entrada de Itausa e Votorantim em 
substituição ao grupo Andrade Gutierres no controle da companhia, o que confere maior 
capacidade de alavancagem financeira da empresa com o objetivo de adicionar novos 
ativos ao portifólio. 

https://bit.ly/VALE3_1T23
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Rentabilidade Carteira | ABRIL/23 (% mês)

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos
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Siga os conteúdos 
do BB Investimentos 
nas redes sociais.
Clique em cada ícone para acessar.

Playlist 
BB I Economia e Mercado

Canal Podcast
BB I Empreendedorismo e Negócios

bb.com.br/analises

bb.com.br/carteirasugerida

https://open.spotify.com/show/7lRLyV60X6lu81c3SSUq4b?si=9737686263ec4faa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhnExfBbbmATPwZyoSIdtm_dYodA-NV81
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https://open.spotify.com/show/7lRLyV60X6lu81c3SSUq4b?si=9737686263ec4faa
https://www.bb.com.br/analises
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https://www.bb.com.br/analises
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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 Resolução CVM 20/2021, 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), e 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, de
participação acionária no capital da Cielo S.A, companhia brasileira listada na bolsa de valores e
que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias
listadas cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A.

Disclaimer
Informações Relevantes
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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:

Analistas
Itens

1 2 3 4 5 6

Carlos André Oliveira X X X - - -

Daniel Cobucci X X - - X -

Geórgia Jorge X X X - - -

Luan Calimerio X X X - - -

Mary Silva X X X - - -

Melina Constantino X X X - - -

Rafael Dias X X - - - -

Rafael Reis X X X - - -

Renato Hallgren X X X - - -

Richardi Ferreira X X - - - -

Victor Penna X X X - - -

Wesley Bernabé X X X - - -

Disclaimer
Informações Relevantes: analistas de valores mobiliários.
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Diretor BB-BI Head de Private Bank Gerente Executiva

Francisco Augusto Lassalvia Julio Vezzaro Karen Ferreira

lassalvia@bb.com.br juliovezzaro@bb.com.br karen.ferreira@bb.com.br

Gerentes da Equipe de 
Pesquisa

Renda Variável BB Securities - London 

Victor Penna 
Agronegócios, Alimentos e 
Bebidas

Sid. e Min, Papel e 
Celulose

Managing Director – Tiago 
Alexandre Cruz 

victor.penna@bb.com.br Mary Silva Mary Silva Henrique Catarino

Wesley Bernabé, CFA mary.silva@bb.com.br mary.silva@bb.com.br Bruno Fantasia

wesley.bernabe@bb.com.br Melina Constantino Transporte e Logística Gianpaolo Rivas

mconstantino@bb.com.br Renato Hallgren Niklas Stenberg

Bancos renatoh@bb.com.br

Rafael Reis Utilities

rafael.reis@bb.com.br Rafael Dias
Banco do Brasil Securities 
LLC - New York

Educação e Saúde rafaeldias@bb.com.br
Managing Director –
Andre Haui

Melina Constantino Varejo Marco Aurélio de Sá

mconstantino@bb.com.br Georgia Jorge Leonardo Jafet

Imobiliário georgiadaj@bb.com.br

André Oliveira

andre.oliveira@bb.com.br Fundos Imobiliários

Óleo e Gás Richardi Ferreira

Daniel Cobucci richardi@bb.com.br

cobucci@bb.com.br

Serviços Financeiros

Luan Calimerio

luan.calimerio@bb.com.br

Disclaimer
Mercado de Capitais I Equipe Research
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