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Cenário Macro



/ A alta da inflação em fevereiro reflete os reajustes tardios dos setores de serviços. O

mês de fevereiro trouxe indicadores de desaceleração do crédito, já refletindo efeitos

da recuperação judicial da Americanas, o que pode resultar em desaceleração da

atividade à frente. Os dados de inflação pelo IGPM seguem mostrando forte

desaceleração dos preços ao produtor, principalmente agrícolas, e em breve, também

poderemos ver alívio na inflação de alimentos. Por outro lado, os dados da PNAD

mostram uma situação mais preocupante do mercado de trabalho, com aceleração da

queda do desemprego, que chegou na mínima desde 2015 em 7,9% e forte alta nos

salários, que acumulou ganho real médio de 8% em 2022.

/ O que esperar em março? O reajuste da gasolina deve manter o IPCA pressionado em

março, novamente acima de 0,6% no mês. Mas a apresentação da proposta de novo

arcabouço fiscal pode trazer boas notícias para o mercado e resultar em alivio nos

prêmios dos juros, reduzindo a aversão a risco.

Panorama Econômico
Cenário incerto para a inflação no Brasil
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Fonte: Inter Research, Bloomberg. 



Gabriela Joubert, CNPI

Carteira Retorno



A Bolsa em fev/23

/ Voltando ao que observávamos no fim de 2022, as bolsas aqui e lá fora

retomaram a rota de queda, conforme consolidava-se a percepção dos mercados

de que os juros nas principais economias globais deverão se manter elevados por

mais tempo. Nos Estados Unidos, a mensagem do FED de que não haverá corte de

juros este ano foi finalmente entendida e agora mercados precificam ao menos

mais duas altas na taxa de juros americana, podendo haver uma terceira, caso

mercado de trabalho e economia ainda sigam robustos.

/ No caso brasileiro, se em janeiro as exportadoras ajudaram por conta das

grandes expectativas com a retomada chinesa, este mês não foi o que

observamos. Com o mercado em modo de espera, as commodities arrefeceram,

pressionando o IMAT, que recuou 7,83% no mês.

/ Além do cenário externo, pesou no Ibovespa os desgastes no cenário político

com constantes ataques ao Banco Central, além da ausência de um arcabouço

fiscal definido para compensar as recentes decisões assistencialistas do novo

governo. Nesse sentindo, vimos o IBOV ter o pior desempenho dentre os pares,

recuando 7,49%, acumulando queda de 4,38% no ano e encerrando abaixo dos

105 mil pontos.
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Fonte: Inter Research

Percepção muda e mercados desabam



Desempenho – Fev/23

/ O Ibovespa encerrou fevereiro com queda de 7,49%, enquanto nossa carteira

recuou 7,50%. No ano acumulamos apresentamos queda de -1,02%, sendo 3,36 p.p.

acima do retorno do benchmark no mesmo período.

/ O desempenho negativo no mês foi potencializado pela queda de 20% das ações da

PRIO3, afetada pelo recuo do petróleo no período, mas também por números aquém

do esperado de produção. Outro destaque que afetou negativamente a carteira foram

as ações do CRFB3 que caíram seguindo movimento em bloco do setor, mas

potencializadas pelo anúncio da renúncia do CFO no último dia 28.

/ Contrapondo, as ações da MULT3 foram o destaque positivo, refletindo bons

resultados para o 4T22, assim como PSSA3, que mantém a rota de valorização

iniciada no fim do ano passado. ITUB4 fechou estável no mês, mas ainda contribuindo

positivamente para o desempenho do portfólio. ENBR3 apesar de fechar em campo

negativo, caiu menos que o benchmark e também ajudou a limitar as perdas do

período.
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Fonte: Inter Research e Bloomberg

Carteira empata com o índice, prejudicada por efeitos mais ácidos no último dia do mês

Ticker Valor Ativo % Participação %mês

BBSE3 33,21 9,5% -9,4%

CRFB3 12,45 10,0% -18,2%

CSNA3 15,67 10,5% -9,9%

ENBR3 18,63 9,5% -3,6%

EQTL3 24,43 10,0% -9,2%

HYPE3 40,65 10,5% -10,2%

ITUB4 24,43 10,0% 0,4%

MULT3 24,17 9,5% 5,8%

PRIO3 32,70 11,0% -20,0%

PSSA3 25,47 9,5% 2,2%

Total no mês ponderado -7,50%

Carteira vs. Ibovespa -0,01 p.p.



Desempenho Detalhado 7

Fonte: Bloomberg, Inter Research. Observação: o cálculo do retorno é feito pela variação de preço dos ativos. 

Retornos Acumulados Carteira IBOV

Últimos 6 meses -3,4% -6,6%

Últimos 12 meses -4,0% -8,9%

Retorno acumulado -20,9% -11,8%

2022 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado

Carteira Retorno 5,44% 1,1% 6,9% -5,1% 1,0% -10,5% 3,5% 4,0% -0,2% 7,7% -5,9% -1,4% 4,85%

IBOV 7,0% 0,9% 6,1% -10,1% 3,2% -11,5% 4,7% 6,2% 0,5% 5,5% -3,1% -2,4% 4,69%

2023 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado

Carteira Retorno 7,01% -7,50% -1,02%
IBOV 3,37% -7,49% -4,38%



Carteira Retorno – Mar/23

/ Para março, ainda há os desafios com o fim

da temporada de balanços, com as

expectativas externas quanto aos juros nos

Estados Unidos e na Europa, além do real

ritmo de retomada da economia chinesa.

Aqui, o anúncio do tão aguardado arcabouço

fiscal poderá beneficiar os ativos locais, em

especial os voltados à economia doméstica,

conforme discussão de corte de juros pode

entrar no horizonte.

/ Sendo assim, mantemos a diversificação do

portfólio, com ações em seguimentos

defensivos, mas sem deixar de buscar a

geração de alfa aos investidores.

/ No setor de Utilities, mantemos ENBR3

mas substituímos EQTL3 por AESB3, em

substituição estratégica com expectativas de

melhora de margens ao longo de todo 2023.

/ No setor financeiro, mais um mês sem

alterações e mantemos BBSE3 e PSSA3

representando as seguradoras, além de

ITUB4, o best in class dentre os incumbentes.

/ Tiramos HYPE3 no setor de saúde e

incluímos exposição ao setor de construção,

com CYRE3.

/ Já para as commodities, PRIO3 e CSNA3

saem, para dar entrada à GGBR4 e BEEF3

/ Para Varejo, apesar da forte queda de

CRFB3 em fevereiro, resolvemos manter o

papel na carteira por acreditarmos que o

varejo alimentar deve seguir beneficiado por

sua resiliência. E ainda pensando nos drivers

do consumo, seguimos com MULT3

representando o segmento de Shoppings.
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Fonte: Inter Research

Mudanças, visando adaptação para um cenário diferente



Empresas e Setores



Carteira Retorno– Mar.23
Companhia Ticker Segmento Participação Preço-Alvo Preço atual Upside P/L LPA DY ROE

D.L./
EBITDA

Δ% Mês Δ% Ano Δ% UDM Máx. 52s Mín. 52s

AES Brasil AESB3 Energia 10,0% 17,00 9,92 70,9% 36,14 0,29 1,1% 3,9% 6,1x -1,8% 2,7% -12,0% 12,433 9,08

BB Seguridade BBSE3 Seguradoras 10,0% 42,00 34,21 24,1% 11,30 3,03 8,5% 81,3% -1,4x -9,4% 1,5% 48,2% 38,27 21,78

Carrefour CRFB3 Varejo 9,5% 20,00 13,45 52,6% 15,76 0,85 2,6% 9,3% 1,1x -18,2% -9,0% -32,5% 24,18 13

CSN CSNA3 Siderurgia 10,5% 20,00 16,67 12,0% 9,68 8,91 13,4% 11,8% 1,9x -9,9% 14,6% -38,6% 30,54 11,8

Cyrela CYRE3 Construção 9,5% 25,00 14,98 71,0% 6,94 2,38 3,8% 12,7% 0,6x -1,3% 14,6% 0,8% 20,63 11,55

Energias do Brasil ENBR3 Saúde 10,0% 26,00 19,63 33,1% 11,16 1,80 13,0% 9,3% 2,5x -3,6% -5,6% -5,0% 24,37 19,09

Itaú ITUB4 Bancos 11,0% 35,00 25,43 42,5% 8,39 3,03 3,9% 18,5% - 0,4% 1,7% 1,6% 31,29 21,64

Minerva BEEF3 Frigoríficos 10,0% 21,00 11,33 84,7% 10,14 1,12 5,0% 112,4% 2,4x -19,0% -12,6% 2,1% 16,41 10,62

Multiplan MULT3 Shoppings 9,5% 31,00 25,17 24,5% 19,20 1,31 2,8% 11,9% 2,5x 5,8% 14,9% 17,7% 27,82 19,46

Porto Seguro PSSA3 Seguradoras 10,0% 31,00 26,47 19,6% 15,02 1,76 4,4% 11,4% - 2,2% 14,3% 26,5% 28 17,37

Fonte: Bloomberg e Inter Research*, em 28/02/2023
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Bancos: Itaú

/ O cenário para o setor bancário continua trazendo
desafios para 2023, já que as condições
macroeconômicas trazem incertezas vindo do
maior endividamento das famílias e juros elevados.
A inadimplência na pessoa física e MPMEs continua
em nível mais alto, já acima da média pré-pandemia,
e não temos visto o ritmo da deterioração da
qualidade de crédito arrefecer. Para incrementar o
desafio, no segmento corporativo a inadimplência e
a desaceleração nas concessões também avançam,
principalmente após o caso Americanas, que trouxe
maior custo de crédito para os bancos expostos,
refletindo em maior restrição no segmento de
varejo.

/ Adicionalmente os serviços, principalmente
aqueles ligados ao mercado de capitais, vêm
sofrendo com os juros elevados, além de maior nível
de resgates na indústria de fundos.

/ Apesar dos desafios, mantemos nossa
recomendação para o Itaú, já que o banco entre os
pares incumbentes, segue apresentando resultados
sólidos com rentabilidade elevada.

/ Apesar do ciclo de crédito também pressionar o
banco, temos visto um menor ritmo no Itaú de
deterioração da qualidade de crédito e melhor
compensação em spreads. Em seus recentes
resultados, o banco retomou o nível de capital de
13,5%, o que pode dar margem para maior
distribuição de proventos, mas ainda estamos
cautelosos com essa expectativa já que 2023 é um
ano de maiores desafios com o custo do crédito.

/ Falando sobre o custo do crédito, estamos
confortáveis com a situação da qualidade de crédito
do banco após o caso Americanas, onde foi
provisionado 100% da exposição no 4T22,
deixando as despesas com PDD livres do caso em
2023, mas passando apenas pela pressão atual do
ciclo de crédito, onde enxergamos o Itaú em melhor
situação que pares como Bradesco e Santander.

/ Negociando a 7x lucro e a 1,3x valor patrimonial,
abaixo da sua média histórica, Itaú ainda mostra
uma boa oportunidade no setor.
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Fonte: Inter Research e Itaú

Resiliente em um cenário desafiador no crédito

Ticker ITUB4

Preço-alvo (dez/23) 35,00

Preço (R$) (28/02/23) 25,43

Upside (%) 37,6%

Var mês 0,4%

Var 2022 1,7%

Var 1 ano 1,6%



Construção: Cyrela

/ Com a continuidade das incertezas fiscais e ruídos
do governo com a autoridade monetária, os dados
setoriais de construção seguem sob tom
majoritariamente pessimista. Diante de diversos
ruídos locais, o mercado doméstico permaneceu sob
elevada volatilidade, com potencial desancoragem da
inflação em meio aos riscos de deterioração fiscal.

/ Por outro lado, os dados de inflação para o setor
seguem benignos, com destaque para a estabilidade
observada nos materiais de construção e menor
pressão da mão de obra.

/ Além disso, o segmento corrigiu parte das
expectativas negativas após o relançamento do
programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que deve
impulsionar as vendas no segmento de baixa renda.
Além disso, o setor deve ser favorecido com o anúncio
do novo arcabouço fiscal, caso este seja digerido
positivamente pelo mercado.

/ Em rota de cruzeiro, a Cyrela deverá optar pela
manutenção do seu atual modelo de negócios. Com
atuação diversificada entre os diferentes segmentos
de renda, por meio de suas joint ventures e
subsidiárias, a companhia deverá permanecer com
demanda resiliente diante de diferentes cenários, o
que deverá lhe proporcionar solidez operacional.

/ Diante disso, entendemos que a construtora
continue com bottom line flat em 2023. Diante dos
atuais múltiplos negociados, entendemos que Cyrela
apresenta a melhor relação risco-retorno dentro do
segmento de construção. Com uma melhor
precificação do setor diante de um eventual
fechamento da curva de juros, acreditamos que a
Cyrela é a companhia mais bem posicionada para
aproveitar este movimento.
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Fonte: Inter Research e Cyrela.

Múltiplos atrativos

Ticker MULT3

Preço-alvo (dez/23) 25,00

Preço (R$) (28/02/23) 14,98

Upside (%) 66,9%

Var mês -1,3%

Var 2021 14,6%

Var 1 ano 0,8%



Elétricas: AES Brasil 

/ A AES Brasil é uma das maiores empresas de
geração de energia do país e conta atualmente
com 4,2 GW de capacidade instalada, além de 1,0
GW em construção, com um portfólio 100% de
energia renovável, sendo 59% de capacidade em
fonte hídrica. Considerando o pipeline da
companhia, esperamos que a participação da
geração hídrica reduza para 51%, tendo em vista
os novos investimentos em ativos eólicos e
solares,.

/ A AES Brasil tem obtido êxito em seu objetivo de
diversificar o seu portfólio, mantendo a sua base
de ativos por meio de recursos 100% renováveis,
estratégia adotada pela companhia após os
impactos do risco hidrológico, ao longo da crise
originada pelo La Niña.

/ Houve ganho em todas as suas fontes de geração,
com grande destaque para hídricas e eólicas, em
menor escala a solar. A melhora do quadro hídrico
nacional, do volume de energia eólico e dos preços,
juntamente à entrega de projetos são os destaques
que justificaram o resultado do trimestre.

/ Entendemos que estes são os mesmos fatores
que devem dar o tom de 2023, uma vez que a crise
hídrica já ficou no passado. Tanto o nível dos
reservatórios quanto a afluência dos rios se
encontram em boas condições.

/ Assim, esperamos uma melhora de margens ao
longo deste ano, traduzindo-se em melhores
resultados e, por consequência, evolução no preço
de suas ações.
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Fonte: Inter Research e AES Brasil

Bons ventos para 2023. 

Ticker AESB3

Preço-alvo (dez/23) 17,00

Preço (R$) (28/02/23) 9,92

Upside (%) 71,4%

Var mês -1,8%

Var 2022 2,7%

Var 1 ano -12,0%



Elétricas: Energias do Brasil

/ A EDP Energias do Brasil é uma das maiores
empresas do setor de energia elétrica no Brasil,
atuando em todas as etapas da cadeia elétrica,
desde geração até distribuição.

/ A companhia possui uma base de ativos
amplamente diversificada. Em distribuição, o seu
carro-chefe, a Energias do Brasil apresenta um
posicionamento estratégico, localizando- se em
importantes centros econômicos do país, o que
garante uma resiliência de demanda. Em
geração, dada a atual melhora do cenário
hídrico, com uma redução de custos inerentes ao
despacho térmico ocorrido no período de
escassez, a companhia segue com evolução de
suas margens. Já em transmissão, além de seus
cinco ativos em operação, a companhia
apresenta dois projetos em construção.

/ O setor elétrico como um todo deve continuar
seu bom momento. Em termos de consumo de
energia, embora esperamos uma variação perto
de 1% a/a para 2023, lembramos que o atual
patamar está bem acima da média recente. Já o
quadro hídrico afastou por completo a crise de
abastecimento vivenciada recentemente.

/ Já o que tange a resultados, a Energias do
Brasil divulgou um 4T22 bem positivo, onde
houve evolução em todos os seus segmentos de
atuação, distribuição, transmissão e geração,
com destaque para a distribuidora EDP São
Paulo, reportando bom crescimento a/a, e para a
termoelétrica, que estabilizou a geração de
caixa.
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Fonte: Inter Research e Energias do Brasil.

Distribuindo bons resultados

Ticker ENBR3

Preço-alvo (dez/23) 26,00

Preço (R$) (28/02/23) 19,63

Upside (%) 32,5%

Var mês -3,6%

Var 2022 -5,6%

Var 1 ano -5,0%



Frigoríficos: Minerva

/ A Minerva é a maior exportadora de carne bovina da
América Latina, com atuação em cinco países-chave
do continente e capacidade de abate de 26.180
cabeças por dia. No Brasil é 4ª maior quando
comparando receitas. Diferentemente das outras
companhias, a sua linha de produtos é mais enxuta,
atuando em sua maioria com proteína bovina.

/ O setor passa por um período adverso, por um lado
com cenário nos Estados Unidos desafiador,
incertezas sobre a China e enfermidades se alastrado.
Por outro, a disponibilidade de animais avança no
Brasil e Paraguai, beneficiando as margens do setor,
com cotação do arroba do boi chegando a um patamar
inferior a R$ 300/@. No curto prazo, mercado se
atenta para deliberações sobre o caso de “vaca louca”
no Pará, que paralisou as exportações para China.
Segundo o governo, tudo indica que seja um caso
atípico da doença, o que pode restabelecer o
comércio com a China até o final de março.

/ No 4T22, a Minerva apresentou um resultado
levemente abaixo de nossas expectativas, com
EBITDA de R$ 608 mm (-8,5% R/E, -16,7% a/a). O

desempenho espelhou queda na demanda chinesa,
que refletiu em uma compressão dos preços no
mercado externo, além de performance mais fraca da
Argentina e Uruguai.

/ Apesar de cenário desafiador e incertezas de
curtíssimo prazo, a Minerva possui uma tese sólida,
com vantagens competitivas da América do Sul,
robusta gestão operação, além de uma maior oferta
de animais, com possíveis ganhos de mercado, dado a
menor disponibilidade de gado nos Estados Unidos.
No histórico, a Minerva apresentou um crescimento
sólido, com um excelente trabalho de estabilidade
financeira e transparência operacional, o que amplia a
sua capacidade de ganhos e geração de valor ao
acionista. Em fevereiro, o papel do frigorífico
apresentou um forte desconto de cerca de 19%,
abrindo portas para ganho nesse mês, levando em
conta o provável cenário de caso atípico para a “vaca
louca” no boi do Pará e case da companhia.
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Fonte: Inter Research e Minerva.

Potencial de ganhos, com tendência mais favorável para 2023 e forte desconto em fevereiro

Ticker BEEF

Preço-alvo (dez/23) 21,00

Preço (R$) (28/02/23) 11,33

Upside (%) 85,3%

Var mês -19,0%

Var 2022 -12,6%

Var 1 ano 2,1%



Seguradoras: BB Seguridade 

/ O Setor segurador vivenciou um 2022 com forte
desempenho comercial, contando com maior
demanda em setores chave como agro, vida e auto,
além de reajustes na precificação ocorridos ao longo
do ano dado o maior risco observado nos segmentos e
o cenário de maiores custos com a inflação.

/ Observamos uma pressão nos custos com sinistros,
principalmente no ramo agro e automotivo. No Agro
vimos uma normalização no 2S22 do índice de
sinistralidade após os elevados custos no 1S22 e no
Auto a inflação no mercado de seminovos e peças
afetou a despesa com sinistros, o que levou a indústria
a reprecificar os contratos ao longo do ano, chegando
em 2023 preparada para uma eventual deflação com a
normalização da indústria automotiva.

/ Por tanto, nossas expectativas para o inicio do ano
são positivas, apesar de esperamos uma
desaceleração dado o forte faturamento observado
no ano passado e alguns efeitos como geadas no sul do
país prejudicando safras de milho e soja e fortes
chuvas já sazonais de início de ano, estamos otimistas
com o setor que pode apresentar na maioria dos
segmentos uma sinistralidade normalizada.

Com um operacional positivo e taxas de juros
elevadas, setor ainda se benéfica com forte resultado
financeiro.

/ Seguimos otimistas com a BB Seguridade, apesar de
um ano positivo para a companhia, com resultados
recordes, esperamos a manutenção de bons
resultados para o ano vindo de um resultado
financeiro ainda positivo e de melhores margens
operacionais na Brasilseg com uma sinistralidade
normalizada no ramo agro e vida. Adicionalmente a
Brasilprev deve continuar mostrando um bom
controle do resultado financeiro, que em tempos
passados retirava boa parte do resultado da
subsidiária, mas hoje com melhor gestão de ALM nos
parece menos suscetível a maiores impactos adversos.
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Fonte: Inter Research e BB Seguridade. 

Mantendo fortes resultados

Ticker BBSE3

Preço-alvo (dez/23) 42,00

Preço (R$) (28/02/23) 34,21

Upside (%) 22,8%

Var mês -9,4%

Var 2022 1,5%

Var 1 ano 48,2%



Seguradoras: Porto Seguro

/ Após um ano de maior pressão na sinistralidade, o
segmento de seguro auto, principal fonte de receita da
Porto Seguro, deve apresentar melhores margens em
2023, com um faturamento refletindo a
reprecificação dos contratos, que devem compensar
os maiores custos com sinistros vindo da inflação no
preço de veículos seminovos e de peças. Por outro
lado, o início do ano deve trazer algum efeito sazonal
com as fortes chuvas pelo país.

/ Considerando a possibilidade da indústria
automotiva recuperar os níveis de produção, é
esperado algum efeito de desinflação na precificação
de seminovos, o que tiraria a pressão no custo com
sinistros quando ocorrer e aliado à apólices reajustas,
as margens operacionais das seguradoras que atuam
no ramo podem se beneficiar.

/ Esse efeito foi observado já no resultado do 4T22 da
Porto Seguro, que trouxe forte desempenho
operacional vindo do ramo de seguros, aliado ao
resultado financeiro se beneficiando da elevada taxa
de juros, o que resultou em recorde no lucro da
companhia.

/ Temos boas perspectivas para a Porto em 2023, que
vem principalmente dos fatores mencionados
anteriormente, nas demais verticais, como Porto Bank
e Porto Saúde, esperamos uma manutenção de
resultados, já que indicadores de custos como custo
do crédito na Porto Bank e Sinistralidade na Porto
Saúde, devem continuar elevados e pressionando
margens, mas ainda assim, são segmentos que
entregam elevada rentabilidade. Ainda assim, nas
demais verticais o potencial de crescimento também
continua trazendo geração de valor e diversificação
da receita no longo prazo.
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Fonte: Inter Research e Porto Seguro. 

Momento de inflexão nas margens

Ticker PSSA3

Preço-alvo (dez/23) 31,00

Preço (R$) (28/02/23) 26,47

Upside (%) 17,1%

Var mês 2,2%

Var 2022 14,3%

Var 1 ano 26,5%



Shoppings: Multiplan

/ Esperamos que no 4T22, as companhias reportem
um sólido resultado operacional, inclusive com grande
maioria dos indicadores superando os níveis pré-
pandemia. As vendas totais continuaram
apresentando bons resultados, o que reforça o
movimento de repasse dos aluguéis sem afetar
significativamente a taxa de ocupação e
inadimplência.

/ Apesar da desaceleração no varejo, vemos que as
companhias serão beneficiadas com a retomada de
eventos, serviços, cinema e alimentação.

/ Além disso, o fator qualidade do portfólio deverá
determinar o desempenho relativo das companhias
em relação aos seus pares.

/ No 4T22 a Multiplan apresentou fortes resultados,
com destaque positivo para a forte geração de FFO
concomitante a recorde nas vendas e receita.

/ Além disso, esperamos que a companhia deva seguir
apresentando boa performance no repasse de aluguel
sem prejudicar a taxa de ocupação e inadimplência,
provando a qualidade e exclusividade do seu
portfolio. Vale ressaltar a evolução no
empreendimento Golden Lake que vem aumentando
e diversificando a receita da companhia.

/ Diante a boa entrega operacional no balanço do
4T22, mantemos a Multiplan (MULT3) em nossa
carteira recomendada. A companhia apresenta uma
boa relação P/FFO e EV/EBTIDA em comparação aos
últimos anos. Sendo assim, entendemos que as ações
estão sendo negociadas a preços atrativos.
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Fonte: Inter Research e Klabin.

Operacional de Sucesso 

Ticker MULT3

Preço-alvo (dez/23) 31,00

Preço (R$) (28/02/23) 25,17

Upside (%) 23,2%

Var mês 5,8%

Var 2021 14,9%

Var 1 ano 17,7%



Siderurgia: CSN

/ O setor de siderurgia acompanha de perto a
evolução dos preços dos produtos siderúrgicos nos
mercados internacionais, os quais seguem evoluindo
conforme o otimismo com China aumenta, levando à
abertura do metal spread, o que propiciou aumentos
de preços para os produtos no mercado interno a
partir de janeiro deste ano. Por parte da demanda,
apesar da desaceleração no 4T22, ainda vemos bons
fundamentos para o setor, com setores chaves ainda
resilientes, como Óleo&Gás, indústria, Máquinas e
mais recentemente o automotivo.

/ A CSN caminha para uma reestruturação dos seus
negócios, tornando-se agora uma holding,
controlando empresas não só no ramo siderúrgico,
mas também na mineração, cimentos, logística e
energia.

/ No segmento de siderurgia, devemos ver a
companhia se beneficiar dos recentes aumentos de
preços nos mercados internacionais, os quais
influenciaram a empresa a liderar anúncios de
aumentos de preços no mercado doméstico, em vigor
a partir de janeiro.

/ Além disso, com forte exposição ao setor
automotivo, a companhia deverá se beneficiar da
esperada normalização da produção automotiva no
país, com o arrefecimento dos efeitos da crise global
de semicondutores.

/ Na mineração, a CSN Mineração, deve apresentar
bom resultado referente ao 4T22, em razão dos
preços mais elevados do minério de ferro no período,
o que deve contribuir para os números consolidados
da companhia. Além disso, vemos o braço de cimentos
da companhia ganhando robustez com as últimas
aquisições e a CSN, contribuindo para a diversificação
da empresa que poderá ser também beneficiado pela
volta da construção.
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Fonte: Inter Research e CSN.

Oportunidade aparece e segue

Ticker CSNA3

Preço-alvo (dez/23) 20,00

Preço (R$) (28/02/23) 16,67

Upside (%) 12,0%

Var mês -9,9%

Var 2021 14,6%

Var 1 ano -38,6%



Varejo: Carrefour

/ A deterioração dos drivers macroeconômicos nos deixa
com uma visão pessimista para o varejo nos próximos
meses. Em ambiente tão adverso, os consumidores ficam
mais seletivos com seus gastos e, por isso, as varejistas têm
o desafio de faturar e/ou manter um bom nível de
rentabilidade. Nesse setor cíclico, o segmento mais
defensivo é o varejo alimentar, onde as pessoas até podem
reduzir as compras e/ou escolher marcas inferiores, mas
sempre precisam consumir. Essa é a nossa preferência para
2023.

/ A cotação de Carrefour está próxima da mínima histórica,
apesar da companhia ter demonstrado evolução
operacional e ganho de market share nos últimos anos. O
Grupo é o maior player do varejo nacional, atuando nos
formatos de atacado e super/hipermercados. O
cronograma de aberturas de lojas segue intenso e embora a
integração do BIG pressione o resultado de curto prazo,
acreditamos que a maturação da operação será bem
concluída. A companhia também consegue gerir melhor a
rentabilidade frente aos pares, pela escala de negociação
com fornecedores e portfólio de produtos de marca
própria.
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Fonte: Inter Research e Carrefour.

Maior player do setor é escolha segura em ambiente incerto 

Ticker CRFB3

Preço-alvo (dez/23) 20,00

Preço (R$) (28/02/23) 13,45

Upside (%) 48,7%

Var mês -18,2%

Var 2022 -9,0%

Var 1 ano -32,5%
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