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Visão de Mercado 

 

Considerando que o Teorema de Bayes é, sem dúvida, a fórmula 

probabilística mais utilizada pelos investidores em geral, podemos 

utilizá-lo para entender a profundidade da infeliz surpresa que o 

mercado experimentou da metade do ano para cá. Nossa opinião 

é que, os fatos que desencadearam o atual momento de baixa dos 

ativos variáveis globais conseguem explicar não por que o 

teorema não se aplica e sim porque foi o mesmo acabou sendo 

mal utilizado justamente por aqueles que o preconizam. Afinal, 

onde foi que o mercado errou? O Teorema de Bayes é um cálculo 

matemático utilizado para estimar a probabilidade da ocorrência 

de um evento com base no histórico de suas ocorrências. A grande 

questão da inferência bayesiana é que precisamos “acreditar” que 

os eventos ocorridos possuem algum padrão e, portanto, uma 

probabilidade específica de ocorrer novamente. Aplicando tais 

conceitos à queda dos mercados acionários, chegamos à 

conclusão que em meados deste ano, as nossas premissas 

macroeconômicas indicavam um futuro interessante para a 

economia doméstica, ainda que esta estivesse fundamentalmente 

longe de deter os predicados necessários para trilhar um futuro 

brilhante. As indicações que tínhamos diziam que iríamos 

experimentar uma recuperação econômica apenas gradual. Um 

exemplo disso é que a taxa de crescimento do PIB de 2022 

esperada pelo mercado em junho deste ano era, na média, de 

uma alta de +2,2%. Agora, entretanto, os investidores estimam 

alguma coisa entre zero e +1%. Na mesma época, a inflação e a 

taxa de juros esperada para 2022 era, respectivamente, de 3,5% 

e 6% e agora o mercado trabalha com, aproximadamente, 5,0% 

de inflação e 11,5% de taxa de juros. O que não era tão bom 

piorou rápida e vertiginosamente. A mudança brusca das 

projeções dos economistas se deve, principalmente, à natureza e 

dinâmica da inflação além de decepções quanto à disposição do 

governo em manter a questão fiscal do país dentro de uma 

condição razoável, ou seja, honrando o teto de gastos como 

também avançando com reformas estruturais. O clássico erro dos 

profissionais de mercado foi perpetuar a situação razoavelmente 

estável que estávamos experimentando na metade desse ano nos 

nossos modelos financeiros e matemáticos. Portanto, o erro não 

foi exatamente da Teoria de Bayes, mas sim das premissas 

utilizadas nos modelos. Explicando melhor, quando olhamos para 

o histórico brasileiro, já nos dizia Pedro Malan ainda nos 

longínquos anos 90: “no Brasil, até passado é incerto”, devemos 

sempre considerar nos nossos modelos as probabilidades 

relevantes da ocorrência de eventos contrários ao que nos parece 

ser “razoável” em relação à gestão da economia doméstica. Dessa 

forma, e colocando uma situação mais condizente com o nosso 

histórico, atualizamos as nossas premissas nos modelos das 

empresas que cobrimos e chegamos a uma nova estimativa para 

o Ibovespa para o final de 2022 de 117 mil pontos, aqui 

contemplando a dinâmica própria de cada empresa, que tem sido 

surpreendentemente boa, confirmada nos resultados divulgados 

e digna de atenção especial do investidor que deseja obter uma 

melhor rentabilidade de seu portfólio durante estes tempos mais 

desafiadores.  
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A Carteira no Mês  

No mês que se encerrou, nossa carteira teve queda de 6,1%. No histórico 

da carteira, continuamos performando acima do Ibovespa.  

Principais Destaques: 

• Light: Adicionamos a Light à nossa carteira no último mês e 

obtivemos excelente resultado com a alocação. Como explicamos 

em nossa estratégia adotada no mês passado, a companhia tinha 

sido o papel que mais sofrera com os últimos acontecimentos 

macroeconômicos do país, como a deflagração da crise hídrica e o 

aumento dos juros, sem ter apresentado queda flagrante em seus 

fundamentos. Embora sua atuação seja dotada de grau qualitativo 

inferior aos pares, sobretudo ao que se refere à velocidade da 

recuperação dos volumes após o período mais agudo da pandemia 

e ao controle de perdas, seguimos acreditando que seu preço 

atual segue descolado da capacidade de criação de valor.  

 

• Vibra Energia: Após o Investor Day da companhia ocorrido no 

início do mês, os papéis performaram consistentemente neste 

mês com o mercado acreditando que a companhia conseguirá dar 

continuidade à sua conquista de market share e de maiores 

rentabilidades. Embora o mercado de distribuição de combustíveis 

tenha se mostrado mais desafiador, com o aumento no custo dos 

combustíveis mitigando em parte suas ações de redução de 

despesas, acreditamos que a atual estratégia de Vibra e as 

potencialidades criadas pelas novas parcerias para atuação em 

renováveis continuarão subsidiando o alcance de excelentes 

resultados por parte da companhia. 

 

Próximo Mês  

Para a carteira do mês que vem (dezembro/21), optamos por aumentar a 

exposição em teses cíclicas globais, menos expostas ao mercado doméstico 

brasileiro, além de cases que julgamos ser de teses seculares. Para isso, 

reduzimos as teses de betas mais altos e maior exposição ao mercado 

doméstico brasileiro. Desta forma, retiramos B3 e Ômega Energia da 

carteira, reduzimos o peso de Renner para 5%, e adicionamos Gerdau com 

peso de 7,5% e RD com peso de 5%, além de aumentarmos aumentamos 

o peso de JBS para 7,5%. 

Incluímos Gerdau em nossa carteira para nos aproveitar da resiliência da 

companhia no mercado doméstico e de sua exposição ao mercado norte-

americano, onde atualmente atua com capacidade quase plena. O bom 

terceiro trimestre da companhia foi coroado com o anúncio de distribuição 

de fortes proventos. Ademais, em termos de valuation, vemos Gerdau 

negociando com um prêmio inferior à média histórica dos últimos dois 

anos frente aos pares.  

Optamos pela substituição de Ômega em virtude da alocação em outro 

player que captura melhor as assimetrias macroeconômicas atuais 

Rentabilidade

nov/21 No Ano 12 meses Histórico

Strategy -6,1% -20,6% -15,2% 91,1%

Ibovespa -1,6% -14,4% -6,5% 52,8%
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avistadas pelo mercado. Ademais, após um terceiro trimestre menos 

potente que o de costume, a companhia necessita obter uma exímia 

execução no 4T21 para alcançar o lower bound de seu guidance de Ebitda. 

Destacamos ainda que, embora benéfica à longo prazo, a atual 

restruturação societária da companhia, que durará até o início do ano que 

vem, poderá seguir retendo valor às ações da companhia até a sua 

conclusão. 

Decidimos aumentar nossa exposição à JBS, em função do bom momento 

que a empresa atravessa com o sucesso de suas operações nos EUA, que 

representam mais de 70% da receita da companhia, exposição ao tema de 

inflação global, além do atual nível do câmbio, que favorece exportadoras. 

Acreditamos que a empresa se provará resiliente num cenário macro mais 

adverso para a bolsa brasileira. 

Optamos por retirar B3 da carteira diante da escalada nos juros, riscos 

concorrenciais e de um cenário negativo para renda variável no Brasil, que 

podem impactar negativamente volumes e taxas de negociação, além de 

novas listagens de empresas. 

Abaixo, a carteira para o mês de dezembro/21 e o resumo das movimentações aqui 

realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategy

Empresas Nome Peso Cotação Preço-alvo Potencial

ITUB4 Itau 10,0% 22,38R$         32,10R$         43,4%

VALE3 Vale 10,0% 69,95R$         84,50R$         20,8%

BBDC4 Bradesco 7,5% 19,91R$         25,40R$         27,6%

VBBR3 Vibra Energia 7,5% 21,76R$         32,70R$         50,3%

GGBR4 Gerdau 7,5% 25,80R$         36,00R$         39,5%

JBSS3 JBS 7,5% 35,65R$         49,20R$         38,0%

RDOR3 Rede D'or 7,5% 50,17R$         87,40R$         74,2%

NTCO3 Natura 7,5% 26,69R$         42,30R$         58,5%

ARZZ3 Arezzo 5,0% 67,16R$         100,10R$       49,0%

GMAT3 Grupo Mateus 5,0% 5,86R$           9,00R$           53,6%

LREN3 Lojas Renner 5,0% 28,45R$         40,90R$         43,8%

RADL3 RD 5,0% 22,38R$         27,30R$         22,0%

SULA11 SulAmerica 5,0% 24,96R$         43,10R$         72,7%

PETZ3 Petz 5,0% 18,21R$         30,50R$         67,5%

LIGT3 Light 5,0% 12,04R$         19,80R$         64,5%

Movimentações

Ticker Movimentação Peso Atual

GGBR4 Entra 7,5%

RADL3 Entra 5,0%

B3SA3 Sai 0,0%

OMGE3 Sai 0,0%

JBSS3 Aumento 7,5%

LREN3 Redução 5,0%
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ANEXO 

Abaixo, a lista dos nossos relatórios de recomendação das empresas citadas: 

Clique em cima do nome das empresas para acessar os respectivos relatórios. 

Carteira 

1. Arezzo 

2. JBS 

3. Gerdau 

4. Vibra Energia 

5. Bradesco 

6. Grupo Mateus 

7. Itaú 

8. Light 

9. Lojas Renner 

10. RD 

11. Natura 

12. Rede D’or São Luiz 

13. SulAmérica 

14. Vale 

15. Petz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ativa.in/ARZZ3_3T21L
https://ativa.in/ARZZ3_3T21L
https://ativa.in/JBSS3_3T21L
https://ativa.in/JBSS3_3T21L
https://ativa.in/GGBR3_3T21L
https://ativa.in/GGBR3_3T21L
https://ativa.in/VBBR3_3T21L
https://ativa.in/VBBR3_3T21L
https://ativa.in/BBDC4_3T21L
https://ativa.in/BBDC4_3T21L
https://ativa.in/GMAT3_3T21L
https://ativa.in/GMAT3_3T21L
https://ativa.in/ITUB4_3T21L
https://ativa.in/ITUB4_3T21L
https://ativa.in/LIGT3_3T21L
https://ativa.in/LIGT3_3T21L
https://ativa.in/LREN3_3T21L
https://ativa.in/RADL3_3T21L
https://ativa.in/RADL3_3T21L
https://ativa.in/NTCO3_2T21L
https://ativa.in/NTCO3_2T21L
https://ativa.in/RDOR3_3T21L
https://ativa.in/SULA11_3T21L
https://ativa.in/VALE3_3T21L
https://ativa.in/PETZ3_3T21L
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DISCLAIMER 

 

O(s) analista(as) de investimento envolvido(s) na elaboração do presente relatório declara(m) que as recomendações aqui 

contidas refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre as companhias e seus valores mobiliários e foram elaboradas 

de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. 

 

A remuneração variável do(s) analista(s) responsável(eis) pelo presente relatório depende parcialmente das receitas 

resultantes da atividade de intermediação da Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. Todavia, dita remuneração 

está estruturada de forma a preservar a imparcialidade do(s) analista(s). 
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