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Cenário Macro
Rafaela Vitória, CFA



Cenário Econômico

• Após forte recuperação econômica no 3º trimestre, 
crescimento continua, mas tende a desacelerar no começo 
de 2021. 

• PIB deve encerrar em -4,4% em 2020 e crescimento 
esperado para 2021 é de 3,7%

• Inflação de oferta é temporária e ainda não afeta a política 
monetária no curto prazo, mas Selic pode começar a subir 
em meados de 2021 com a normalização da economia

• Riscos para o cenário

o Fiscal frágil e orçamento apertado: medidas de 
flexibilização podem deteriorar o cenário de inflação e 
juros

o Mercado de trabalho com grande ociosidade e lenta 
recuperação



Dólar e commodities
Preços das commodities voltaram a subir com a expectativa de vacinação e impacto positivo na retomada da economia 

global e dólar tem nova tendência de queda



Concessão de Crédito
Mercado de capitais desacelerou em 2020 e o crescimento de crédito foi significativo no sistema bancário. Mas as emissões 

de ações na bolsa foram recordes em 2020 e o baixo patamar de juros deve continuar impulsionando ofertas em 2021



Inflação e Juros
IPCA em alta no fim 2020 foi resultado do choque de oferta de alimentos e energia. O câmbio entre R$5,10 e R$5,20 

contribui para a  estabilização dos preços relacionados a commodities, de forma que a inflação deve convergir para a 
meta em 2021, permitindo juros baixos e gradual alta da Selic a partir do 2º semestre



A Bolsa em 
2021
Rafaela Vitória, CFA
Gabriela C. Joubert, CNPI



A Bolsa em 2021
Passada a crise, esperamos um desempenho positivo para o mercado em 2021 

Continuidade da recuperação econômica e

perspectivas de vacinas mantém

retomada dos mercados. Dados recentes

do quarto trimestre indicam que

economia global segue recuperação

puxada pela China e atividade industrial

nos EUA. Até mesmo na Europa, que

implementou novos lockdowns, índices de

atividade tiveram menor queda quando

comparado com o início do ano. Apesar

de novos casos de Coronavírus em alta

nos EUA e Brasil, o início da de vacinação

no Reino Unido e nos EUA torna

mercados otimistas com as perspectivas

de normalização.

Recuperação Econômica e Vacinas Maior apetite a risco

Maior apetite a risco impulsiona bolsas ao

redor do mundo. Ativos de risco têm tido

desempenho positivo, com bolsas ao

redor do mundo recuperando das perdas

causadas pela crise e atingindo novas

máximas. O movimento pró-risco tem

gerado maior fluxo para países

emergentes, conforme recuperação do

Ibovespa e na bolsa mexicana. A rotação

no mercado de ações continua em

exercício e empresas que se beneficiam

mais da volta à normalidade continuam

exibindo melhor performance.

Performance das Bolsas Mundiais



A Bolsa em 2021
Setores deixados para trás durante a pandemia devem apresentar recuperação conforme retornamos ao “velho normal”

Fonte: Bloomberg e Inter Research 



O ano deve iniciar com os mesmos fundamentos observados no 2S20, com a

Bolsa respondendo à volta do capital estrangeiro em movimento de busca

por maior risco retorno nos mercados. Papéis de empresas em setores

mais afetados ao longo da pandemia e ainda atrasados na recuperação

devem seguir apresentando bom desempenho.

Assim, em nossa primeira edição do Inter Recomendações – Carteira Retorno,

optamos por um portfólio diversificado, abrangendo os principais setores

da bolsa, sem deixar a ‘pitada’ de risco para busca de uma rentabilidade

acima de nosso benchmark, o Ibovespa. Com base em nossas expectativas

de mercado, selecionamos as empresas que, em nossa opinião, devem

apresentar o melhor retorno ao longo do mês.

A carteira será atualizada mensalmente, conforme perspectivas de mercado

Apetite pró-risco deve continuar motivando o retorno de capital estrangeiro a mercados emergentes
Carteira Retorno - Janeiro

9,2%

14,2%

11,9%

8,2%

12,6%

9,4%

6,0%

8,4%

10,2%

9,8%

ALSO3 ALUP11 BBDC4 DIRR3 KLBN11
LREN3 MOVI3 PNVL3 SAPR11 VALE3



Carteira Retorno - Janeiro

Fonte: Bloomberg e Inter Research; *em 22/12/20 

Companhia Ticker Segmento Participaçã
o Preço-Alvo Preço 

atual* Upside P/L LPA DY Δ% Mês Δ% Ano Δ% UDM Máx. 52s Mín. 52s

Aliansce Sonae ALSO3 Shoppings 9,2% 41,00 28,00 46,43% 26,9 0,1 - 15,8% -44,2% -40,4% 55,03 19,32

Alupar ALUP11 Elétricas 14,2% 30,00 26,36 13,81% 12,9 3,0 2,6% 8,0% -1,7% 0,0% 30,71 19,56

Bradesco BBDC4 Bancos 11,9% 32,00 27,08 18,17% 15,3 2,6 1,0% 11,2% -16,7% -15,5% 34,477 15,727

Direcional DIRR3 Construção 8,2% 18,00 12,47 44,35% 18,4 0,7 6,5% 0,9% -11,9% -6,8% 18,73 6,85

Klabin KLBN11 Papel e 
Celulose 12,6% 33,00 25,73 28,25% - - 1,5% 9,9% 39,9% 39,1% 26,77 11,74

Lojas Renner LREN3 Varejo 9,4% 57,00 43,26 31,76% 27,3 1,4 0,9% -4,6% -22,4% -21,6% 60,9 26,32

Movida MOVI3 Transporte 6,0% 22,00 19,36 13,64% - 0,8 0,7% 2,1% 1,9% 4,2% 22,56 7,07

Panvel PNVL3 Saúde 8,4% 41,00 20,58 99,22% 51,0 0,6 0,5% -7,9% 4,9% 8,8% 34,46 17,667

Sanepar SAPR11 Saneamento 10,2% 33,00 26,81 23,09% - - 3,8% 8,5% -18,2% -12,2% 37,24 19,503

Vale VALE3 Mineração 9,8% 94,00 86,6 8,55% 29,1 -1,3 4,4% 26,5% 69,2% 69,0% 88,38 32,45



Empresas e 
Setores



Bancos 
A volta dos que não foram

Os bancos passaram por um momento de
maior cautela em 2020, o cenário de
incertezas impôs maiores despesas com
provisões, resultando em uma queda
significativa dos resultados. Além disso, o
Conselho Monetário Nacional limitou o
pagamento de dividendos ao mínimo
obrigatório, deixando os investidores a
esperar por 2021 para receber novamente
os generosos proventos bancários.

Com a vacina pela frente e a retomada das
atividades em conjunto, o cenário
prospectivo da inadimplência mudou. O
Banco Central revisou e reduziu pela
metade sua expectativa de inadimplência

O Setor financeiro foi um dos últimos e ainda

está se recuperando das perdas na bolsa

em 2020. Consideramos que o cenário é

de recuperação e que continuam ainda

descontados frente ao potencial de

proventos e lucros para 2021 em diante.

Destacamos a cautela relacionada ao forte

ambiente competitivo e aos avanços

tecnológicos e regulatórios no setor,

como o PIX e Open Banking que

pressionam cada vez mais a alta

rentabilidade dos bancos.
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Fonte: Bloomberg.



Bancos: Bradesco
Menor inadimplência, reversão de provisões e mais eficiência.

O Bradesco (BBDC4) junto ao Itaú Unibanco

(ITUB4) foram mais conservadores que os

demais bancos em relação as provisões ao

longo de 2020. Diante de um cenário de

menor inadimplência em 2021 e a

depender dos resultados, podemos ver

maiores reversões de provisão já a partir

do 1T21, voltando a níveis de 2019.

O Banco, assim como o setor financeiro, não

retornou aos níveis de preços pré-

pandemia na bolsa, ao passo que o

Ibovespa já opera zerando as perdas de

2020.

Fonte: Klabin e Inter Research

Consideramos uma boa oportunidade em

BBDC4 para aproveitar a recuperação do

setor financeiro na bolsa. O Banco vem

explorando bem sua estratégia digital, e

sua busca pela eficiência operacional com

a redução de agências e quadro de

pessoal.

Para janeiro preferimos as ações do Bradesco

(BBDC4). Entendemos que Bradesco ainda

se encontra mais descontado que seu

principal par, o Itaú, com P/L de 10,0x e

P/B de 1,5x para 2021, ainda oferece uma

boa oportunidade para surfar no ritmo de

recuperação do setor financeiro.

Ticker BBDC4
Preço-alvo (dez/21) 32,00

Preço (R$) (22/12/2020) 27,10

Upside (%) 18%

Var mês 11,50%

Var 2020 -20,50%

Var 1 ano -17,00%



Construção
Continuidade do ciclo positivo

Acreditamos que o setor de construção esteja

bem posicionado diante do novo ciclo

imobiliário sustentado pelo ambiente

macroeconômico favorável. O atual nível

de juros e disponibilidade de crédito

devem impulsionar o setor nos próximos

anos, bem como a melhora na renda das

famílias com a retomada do emprego.

Além disso, as mudanças regulatórias recentes

devem repercutir de forma positiva na

maior concessão de crédito e menor

distrato. Aliado à manutenção das

políticas governamentais de habitação,

dão sustentabilidade às vendas das

construtoras

Também projetamos a continuidade dos

custos da construção em patamares

elevados no primeiro trimestre de 2021,

mas sua normalização ao longo do ano

em razão de aumento da oferta e menor

pressão cambial. A elevada capitalização

das empresas é relevante no atual

momento, e deve alavancar a compra de

terrenos e lançamentos ao longo de 2021

Por outro lado, ressaltamos o risco no fiscal

que pode causar pressões inflacionárias e,

consequentemente, comprometa a

expectativa de juros para os próximos

anos, com reflexo direto no financiamento

de imóveis

0

3.000

6.000

9.000

12.000

1T1
6

2T1
6

3T1
6

4T1
6

1T1
7

2T1
7

3T1
7

4T1
7

1T1
8

2T1
8

3T1
8

4T1
8

1T1
9

2T1
9

3T1
9

4T1
9

1T2
0

2T2
0

3T2
0

Lançamentos Vendas

Lançamentos e Vendas (Média Trimestral)

Fonte: Abrainc, Banco Inter



Construtoras: Direcional
Boa eficiência em custos e nova avenida de crescimento.

Com business focado os segmentos 2 e 3 do

PCVA em estrutura verticalizada, a

Direcional (DIRR3) executa a construção

padronizada de empreendimentos em

grande escala no Sudeste e em demais

locais alto déficit habitacional.

Baseado em um produto padronizado e com

demanda resiliente, sustentada pelo déficit

habitacional brasileiro e por recursos do

FGTS, sua estratégia é basicamente

orientada por custos.

Com a nova avenida de crescimento para o

baixa-média renda, além da continuidade

nos lançamentos via PCVA, projetamos em

nossa tese um crescimento sustentável em

lançamentos ao longo dos próximos, que

será traduzida em vendas de acordo com

seu histórico de VSO apresentado nos

últimos anos, aliada a um pequenos

ganho nas margens devido à sua

diversificação de segmento.

Com isso, vemos uma margem satisfatória de

upside da companhia para os próximos

meses, o que justifica sua entrada na

carteira de Janeiro.

Ticker DIRR3
Preço-alvo (dez/21) 18,00

Preço (R$) (22/12/2020) 12,48

Upside (%) 18%

Var mês 0,08%

Var 2020 -11,61%

Var 1 ano -6,50%
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−30,0%

−10,0%

10,0%

30,0%
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Elétricas 
A evolução da economia e a estabilidade do setor elétrico.

Lembramos que com a crise do Covid-19, os

anúncios de lockdown feitos em várias

regiões do país forçaram a paralização de

diversos setores da economia, com

especial atenção à indústria, além de ter

impactado fortemente o comércio,

afetando o consumo de energia elétrica

no país.

Com a normalização do quadro econômico e o

avanço na vacinação, esperamos que em

2021 o setor elétrico retome a boa

performance observada no pré-pandemia,

com crescimento de consumo de energia

elétrica de +4% comparado a 2019.

Fonte: EPE, Inter Research

O custo de geração é outro ponto importante 

que merece atenção em 2021.  A matriz 

elétrica tem grande parcela na fonte 

hídrica e com a escassez de chuvas, os 

níveis dos reservatórios diminuíram 

consideravelmente ao longo de 2020 e a 

entrada das termoelétricas para garantir a 

oferta do sistema acabou elevando os 

custos de geração no período, vide 

bandeira vermelha anunciada para 

dezembro. 

Todavia, com a chegada da época chuvosa, 

esperamos normalização nos próximos 

períodos.



Elétricas: Alupar
Boa relação risco retorno sustenta recomendação de Compra para ALUP11

A Alupar atua tanto no mercado de

transmissão quanto de geração de

energia. Em transmissão, a receita é bem

resiliente e estável, uma vez que a

remuneração não é dada pela quantidade

tramitada em si, mas sim pelas

disponibilidades das linhas.

Atualmente conta com 24 empreendimentos

operacionais e seis em construção. Já na

parte de geração, a empresa apresenta

uma capacidade de 687 MW, focando em

ativos de geração hídrica e eólica.

Fonte: Alupar e Inter Research

Em seu portfolio de comercialização da energia

produzida grande parte já foi vendido, o

que por um lado traz consigo bastante

previsibilidade de sua receita, leva

também uma certa exposição ao risco

hidrológico. Entendemos que em 2020 a

situação foi mais desafiadora, mas o

mercado deve ser mais estável já em

janeiro de 2021, impactando

positivamente nos resultados da empresa.

Diante disto, entendemos que o preço das

ações de Alupar apresentam um bom

patamar para compra, com uma relação

risco retorno favorável.

Ticker ALUP11
Preço-alvo (dez/21) 30,00

Preço (R$) (22/12/2020) 26,29

Upside (%) 14%

Var mês 9,5%

Var 2020 -4,1%

Var 1 ano 2,6%

−50,0%

−35,0%

−20,0%

−5,0%

10,0%
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Papel e Celulose
Oportunidades para recuperação dos preços de celulose e demanda no e-commerce devem ditar as regras em 2021

Apesar da pandemia, desde o 2S20, vemos as

condições de mercado para celulose

melhorando, com os fabricantes da

commodity aproveitando as oportunidades e

anunciando alguns aumentos de preços, após

meses de pressões baixistas. Os volumes

exportados pelo Brasil seguiram avançando

em 2020, atendendo a uma demanda

crescente na China.

Em janeiro, especificamente, inicia-se o processo de

estocagem pré ano-novo chinês, fortalecendo

os pedidos pela commodity. Além disso,

relembramos que a partir deste mesmo mês

inicia-se o banimento chinês às importações

de papeis reciclados, o que também deve

contribuir para aumento das importações de

celulose.

Fonte: Ibá e Inter Research

No acumulado do ano, a produção do total do
país apresenta queda de -3% ante 2019,
em 7.826 kton, refletindo os impactos de
paradas com os lockdowns anunciados.
Entretanto, ao observarmos o mercado de
embalagens, tissue e cartão, mesmo com
os efeitos da pandemia, as produções
subiram 1,3%, 3,4% e 5,9%,
respectivamente, quando comparado ao
mesmo período de 2019. Mesmo
comportamento observado nas vendas.

No segmento de papel, seguimos otimistas
com o avanço do e-commerce e a busca
por embalagens diferenciadas, movimento
que ganhou evidência durante a
pandemia e deve continuar nos próximos
períodos.



Papel e Celulose: Klabin
Foco em Embalagens e melhores condições de mercado para celulose devem contribuir para melhores margens

Com posição de liderança no segmento de

embalagens no Brasil e participação

relevante no mercado de celulose no

mundo, a Klabin tem condições de

apresentar excelente desempenho em

2021, espelhando os bons fundamentos

do setor para o ano.

Em janeiro, as ações da empresa devem refletir

a continuidade dos aumentos de preços

de celulose, bem como a forte demanda

de embalagens no país.

Fonte: Klabin e Inter Research

Acreditamos que a flexibilidade da empresa em 

direcionar sua produção para mercados 

mais rentáveis a depender do cenário 

continuará como diferencial, permitindo à

companhia ganhos de margens. 

Além disso, sua atuação em diferentes 

mercados e seus investimentos em 

eficiência e novas tecnologias e produtos 

deve propiciar crescimento em diversas 

frentes, colaborando para avanço da 

receita, ganhos de eficiência e melhores 

margens no futuro, trazendo benefícios 

para seus investidores e demais 

stakeholders. 

Ticker KLBN11
Preço-alvo (dez/21) 33,00

Preço (R$) (22/12/2020) 25,73

Upside (%) 28%

Var mês 9,9%

Var 2020 39,9%

Var 1 ano 39,1%

−50,0%

−27,6%

−5,0%

17,6%

40,0%
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Saneamento Básico 
Com novo marco, os problemas de saneamento serão águas passadas.

Um dos maiores desafios do governo brasileiro

é universalizar o acesso ao saneamento

básico. Mais de 100 milhões de pessoas

não tem esgoto coletado e 35 milhões

sequer tem serviços de água potável. Os

desdobramentos de tais números

impactam severamente na qualidade de

vida das pessoas, especialmente pela

disseminação de doenças que poderiam

ser facilmente evitadas.

Diante de tal problema, o Novo Marco do

Saneamento foi sancionado, visando

índices de cobertura para água tratada

para 99% da população e esgoto para

90% até 2033.

Fonte: SNIS, Inter Research

Para isto, serão necessários investimentos

robustos, muito provavelmente via

parceria com o capital privado.

Assim, com o intuito de tornar o setor mais

atrativo ao capital privado, foi criada a

Agência Nacional de Águas e Saneamento,

responsável por garantir um ambiente

mais justo e competitivo no mercado. As

disputas pelos municípios tornam-se mais

claras e objetivas e as tarifas passam a

remunerar o capital adequadamente.



Saneamento Básico: Sanepar
Apesar da situação hídrica no Paraná, Sanepar é a preferida do setor.

Das três empresas de capital aberto, a Sanepar

é a nossa preferida. O foco de atuação é

no estado do Paraná, atendendo mais de

340 cidades.

Começando pelo setor em que está inserida,

diversas características de um monopólio

natural são encontradas, tais como: a)

custos elevados que impedem a entrada

massiva de outros players, b) alto poder

de barganha dos ofertantes, c) poucos

produtos substitutos, d) dentre outros. Tais

atributos permitem uma alta

previsibilidade e forte geração de caixa

para a companhia.

Fonte: Sanepar e Inter Research

Já olhando para Sanepar, apesar do controle

estatal, observamos forte evolução com

relação ao controle de custos.

Atualmente, a companhia apresenta um

bom patamar de margens e segue

evoluindo. Todavia, destacamos que a

escassez de chuvas observada na região

de atuação da companhia tem afetado

seus reservatórios, levando-a a situações

mais desafiadoras.

Entretanto, adentramos no período mais

chuvoso do ano, o que já em janeiro deve

corresponder a níveis mais confortáveis

dos reservatórios. Assim, a entrega de

resultados da empresa deve corresponder

positivamente e o preço da ação também.

Ticker SAPR11
Preço-alvo (dez/21) 33,00

Preço (R$) (22/12/2020) 26,75

Upside (%) 23%

Var mês 11,70%

Var 2020 -17,9%

Var 1 ano -13,4%

−50,0%

−32,4%

−15,0%

2,4%

20,0%
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Saúde
Crescimento econômico impulsiona demanda na indústria de base

Em 2020, a pandemia fez com que as pessoas

evitassem frequentar as participantes do setor

de saúde para evitarem se expor ao risco de

contaminação à Covid-19. Essa queda no fluxo

de pacientes fez com que a renda diminuísse

em toda a cadeia do segmento, voltando aos

patamares históricos nos últimos meses com

o afrouxamento nas medidas de isolamento.

Para o próximo ano, mesmo com o aumento do

desemprego e das dificuldades financeiras das

classes mais baixas, o cenário tende a ser mais

positivo. A retomada das cirurgias eletivas e

das consultas em hospitais e clínicas deve

seguir o ritmo do cronograma de vacinação e

se acelerar no decorrer do ano. Com a entrada

de recursos na primeira ponta da cadeia, toda

a sequência de ramificações é abastecida e se

beneficia em faturamento.

Proveniente da pandemia, o engajamento digital

deve permanecer em alta para 2021. A

telemedicina e o ecommerce, foram

alternativas que contaram com grande adesão

durante a quarentena. Essa nova fonte de

renda deve continuar sendo explorada e

aprimorada nos próximos anos.

Para a indústria farma, as apostas seguem

principalmente relacionadas a: (i) modelo de

loja – com o conceito drugstore, que amplia as

opções de produtos; (ii) sortimento – com a

frequência menor dos consumidores, a lista de

compra e a necessidade de variedade cresce

e; (iii) genéricos - penetrando mais

rapidamente no mercado de medicamentos

de prescrição dada a restrição orçamentária.
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Saúde: Panvel
Crescimento e agilidade

Após um ano de resultados impactados por

aumento de custos e redução de receitas

devido à Covid-19, 2021 deve ser

diferente para Panvel. A companhia que

se capitalizou com R$ 1 bilhão no

segundo semestre quer acelerar seu plano

de expansão no próximo ano.

A companhia pretende abrir ao menos 65 lojas

na região Sul, além de um centro de

distribuição em São Paulo que permitirá

entrega em qualquer lugar da cidade em

até 2 horas.

Também são esperados: (i) evolução no digital,

já benchmark no Brasil, capturando novos

clientes nos mercados de atuação; e (ii)

expansão da Panvel Clinic, clínicas

presentes nas farmácias e que possibilitam

uma gama de serviços, explorando outras

vias de receita.

Com o cronograma de vacinação em curso, as

pessoas voltarão a frequentar mais

hospitais e o número de prescrições deve

voltar a normalidade, garantindo um fluxo

de receitas maior à Panvel.

Esperamos uma performance positiva durante

todo o próximo ano.

Ticker PNVL3
Preço-alvo (dez/21) 41,00

Preço (R$) (22/12/2020) 20,58

Upside (%) 99%

Var mês -7,9%

Var 2020 4,9%

Var 1 ano 8,8%
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Shoppings
Conveniência testada.

Um dos mais impactado pelas medidas de

isolamento, o setor de shoppings

vivenciou um período de fechamento de

lojas físicas que, além do choque de

receita a curto prazo, acelerou o

crescimento do e-commerce e levantou

dúvidas sobre a continuidade do negócio.

No entanto, a forte recuperação registrada nas

vendas – em ritmo proporcional ao

horário de funcionamento dos shoppings

– reitera os fundamentos do setor,

principalmente na conveniência que este

oferece ao consumidor final, com uma

estratégia cada vez mais voltada ao

omnichannel e espaços para lazer em

conveniência.

Nesse sentido, destacamos a continuidade na

retomada dos alugueis, que devem ter

níveis próximos ao pré-Covid já no 1T21,

em ritmo semelhante à recuperação

integral no faturamento dos lojistas, que

se sustentarão a longo prazo via o

crescimentos no i) no consumo do varejo;

ii) capilaridade dos shoppings no varejo e;

iii) no fluxo de pessoas nos

empreendimentos.

Além disso, também destacamos a expectativa

de menor crescimento orgânico de ABL

nos próximos anos, movimento que deve

valorizar o preço dos aluguéis por m².



Shoppings: Aliansce Sonae
Maturação dos empreendimentos e ganhos em sinergia

Com grande diversificação geográfica e

incluída nos principais segmentos

de renda, vemos a Aliansce Sonae com

boa exposição ao crescimento do varejo

físico em 2021.

Somamos isso aos potenciais ganhos de

sinergia a apropriar pela sua recente

fusão, bem como a disponibilidade de

caixa para seus futuros projetos de

expansão, adensamento urbano e

melhoria na qualidade de seu portfólio

O esperado processo de amadurecimento de

seus empreendimentos, em conjunto com

seu custo de ocupação competitivo em

relação aos pares e política de precificação

desempenhada pelo management, deve

lhe gerar leasings spreads positivos na

renovação de seus novos contratos.

Dessa forma, em virtude do bom upside

projetado à companhia e uma

recuperação robusta de seu setor ao

longo do próximo mês, colocamos a

companhia dentro da carteira de Janeiro.

Ticker ALSO3
Preço-alvo (dez/21) 41,00

Preço (R$) (22/12/2020) 28,04

Upside (%) 46%

Var mês 7,41%

Var 2020 -43,77%

Var 1 ano -40,01%
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Siderurgia e Mineração
Crescimento econômico impulsiona demanda na indústria de base

Os preços de minério de ferro devem seguir em

patamares elevados ao longo de 2021,

refletindo não apenas uma demanda robusta

na China, onde a produção industrial se

mantém forte, mas também os menores níveis

de produção da commodity, em especial pela

Vale, conforme anunciado.

Entretanto, conforme a produção mundial volta aos

níveis outrora esperados, entendemos que os

preços da commodity possam corrigir, saindo

do atual nível de US$ 150/t – US$ 160/t,

ficando em uma média anual de US$ 105/t.

Assim, mantemos o otimismo no setor,

especialmente para empresas com menores

custos de produção (cash cost C1), que

deverão ver as margens otimizadas e

melhores resultados ao longo do ano.

Na siderurgia, a retomada do crescimento

econômico, juntamente com o avanço na

demanda de importantes setores em toda a

cadeia, especialmente a construção civil,

infraestrutura e em menor proporção, o setor

automotivo, devem dar engrenagem para o

setor siderúrgico, onde devemos ver avanços

nos volumes vendidos e possíveis novos

anúncios de preços.

Ressaltamos a recuperação de participação dos

Distribuidores e Vendedores no consumo

aparente, importante sinalizador de

crescimento da demanda.

Por fim, as empresas com maior exposição ao

mercado de aços longos devem se beneficiar

das condições positivas do mercado, assim

como vimos ocorrer em 2020.
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Fonte: Bloomberg, Banco Inter; Data−base: 30/09/2020



Siderurgia e Mineração: Vale
Preços elevados de minério de ferro devem manter receitas, apesar dos menores volumes exportados

Optamos por colocar a Vale na carteira deste mês, 

baseados na manutenção dos bons 

fundamentos no setor no curto prazo. Com a 

produção industrial chinesa em pleno vapor e 

a redução esperada na oferta da commodity, 

os preços do minério de ferro dispararam 

internacionalmente e devem se manter assim 

ao longo de janeiro de 2021a.

Unindo resultado com responsabilidade, em nossa 

opinião, vemos a Vale como benchmark do 

setor. Após os acontecimentos de Mariana, 

com a Samarco e, mais recentemente, 

Brumadinho, entendemos que a companhia 

caminha para se tornar uma empresa mais 

segura e responsável social e ambientalmente, 

entretanto o caminho ainda é longo. 

Fonte: Bloomberg

Operacionalmente falando, acreditamos que a 

companhia possa se beneficiar de seu 

portfólio de produtos premium, em um 

mercado cada vez mais preocupado com 

qualidade, convertendo resultado em 

remuneração aos seus acionistas, além de 

benefícios para todos os stakeholders.

No fim deste ano, a Vale revisou seu guidance

de produção de minério de ferro de 2020 

e 2021 para baixo, após impactos diversos 

da pandemia e meteorológicos 

impossibilitarem as entregas esperadas.
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Ticker VALE3
Preço-alvo (dez/21) 94,00

Preço (R$) (22/12/2020) 86,53

Upside (%) 9%

Var mês 26,5%

Var 2020 69,2%

Var 1 ano 69,0%



Transporte e Logística
Facilidade com apps de mobilidade urbana, mudança de hábito e mercado de seminovos aquecido ditam o ritmo para 2021

O setor de locação de veículos vem apresentando

expansão maior do que a economia brasileira

nos últimos anos. Esse resultado é reflexo da

popularização dos aplicativos de transporte e

do compartilhamento de veículos. As pessoas

perceberam que para se locomoverem, a

posse de um veículo não é mais essencial.

Trocando a posse pelo uso, elas se livram de

seguros, impostos, manutenção e outras

despesas. A pandemia impulsionou ainda

mais essa tendência, pois as pessoas passaram

a evitar os meios públicos de transporte como

forma de precaução. O crescimento do

desemprego também infla a atividade de

motoristas de aplicativo, driver positivo para

as locadoras em 2021.

Ainda no segmento de aluguel, a gestão e
terceirização de frotas funciona
especificamente para pessoas jurídicas. Esse
serviço tem contratos mais alongados e dão
às empresas de locação uma maior
previsibilidade de receita. No Brasil somente
20% das empresas privadas têm frotas
terceirizadas, enquanto na Europa são 55% a
60%.

Já a atividade de venda de seminovos, sucesso em
2020, continua aquecida para o próximo ano,
pois as montadoras paralisaram as produções
por muito tempo devido a pandemia. Com
isso, o custo do carro novo aumentou muito,
fazendo com que as pessoas migrem para o
mercado de usados no curto/médio prazo.



Transporte e Logística: Movida
Foco em ser a melhor, não a maior

A pandemia impôs várias regras afetando a

mobilidade social em 2020, porém o

segmento de aluguel de carros soube se

virar. Apesar do impacto negativo nos

aluguéis provenientes de viagens de

turismo e corporativas, as pessoas

optaram por viagens de curta distância

atenuando as perdas. A adesão do carro

por assinatura também cresceu forte, com

as pessoas preferindo não imobilizar os

seus recursos e/ou optando pelo

compartilhamento com colegas de

trabalho.

Para 2021, a companhia aposta na sequência

da evolução dos canais digitais de

seminovos, onde conseguiu vendas

recordes durante a pandemia; e no

Movida Cargo, voltado para entregas e

que possui uma avenida forte de

crescimento.

O segmento de gestão de frotas também deve

performar acima do esperado, pois a

pandemia afetou financeiramente diversas

companhias que precisaram vender seus

carros ou, ao refazerem as contas, viram

os benefícios de não ter frota própria.

Ticker MOVI3
Preço-alvo (dez/21) 22,00

Preço (R$) (22/12/2020) 19,36

Upside (%) 14%

Var mês 2,1%

Var 2020 1,9%

Var 1 ano 4,2%
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Varejo
A volta ao “velho normal” e a recuperação acelerada

Dentro do contexto da pandemia, o setor no

Brasil performou relativamente bem. No

acumulado do ano até outubro, as vendas

do varejo apresentavam uma alta de 0,9%

em relação ao mesmo período do ano

passado. O auxílio emergencial e a

redução de gastos das famílias com

serviços impulsionaram o consumo no

setor. De acordo com pesquisa do IBGE,

supermercados, farmácias, moveis e

eletrodomésticos foram os principais

responsáveis pelo crescimento do varejo

no ano, enquanto moda e livraria tiveram

desempenho negativo. Apesar do fim do

auxílio, esperamos que o varejo tenha um

recuperação mais forte em 2021, com a

volta do emprego e renda.

Na nossa visão, o e-commerce e o varejo de

moda devem ser os principais destaques

de 2021. Apesar da reabertura das lojas, as

compras online devem continuar a fazer

parte do consumo do brasileiro e

apresentar uma penetração ainda maior.

Já o setor de moda deve ser impulsionado

pela volta ao “velho normal”, com a

retomada de aulas, eventos e trabalhos

presenciais, principais fatores para as

compras no segmento. Além disso, o nível

de poupança no Brasil está em níveis

recordes, o que deve ser parcialmente

convertido em consumo no curto e médio

prazo.



Varejo: Renner
Nunca sai de moda

Os cenários macro e microeconômicos são

favoráveis para a Renner em 2021. Na

primeira questão, a recuperação

econômica e a retomada das atividades

em níveis pré-pandemia devem alavancar

o consumo, principalmente no segmento

de moda. Outrossim, a reabertura total

dos shoppings centers, onde estão

localizadas muitas das lojas da Renner, e a

volta dos consumidores aos mesmos,

devem acelerar a retomada da empresa.

Na nossa visão a Renner também sairá

fortalecida da crise causada pela

pandemia. Algumas de suas concorrentes,

principalmente pequenas lojas de bairros,

não conseguirão passar pelo momento de

estresse, o que lhe dará oportunidade de

ganho de market share e uma maior

consolidação no mercado. Além disso,

desde o início da pandemia, a Renner vem

implementado medidas para acelerar seu

crescimento online e de integração

ominichannel.

Ticker LREN3
Preço-alvo (dez/21) 57,00

Preço (R$) (22/12/2020) 43,26

Upside (%) 32%

Var mês -4,6%

Var 2020 -22,4,%

Var 1 ano -21,6%
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Disclaimer
Este material foi preparado pelo Banco Inter S.A. e destina-se à informação de investidores, não constituindo oferta de compra ou venda de títulos ou valores mobiliários. Os ativos discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os
investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeiras e as necessidades específicas de qualquer investidor em particular. Aqueles que desejem adquirir ou negociar os ativos objeto de análise
neste material devem obter as informações pertinentes para formarem sua própria convicção sobre o investimento. As decisões de investimento devem ser realizadas pelo próprio leitor. O investimento em títulos e valores mobiliários apresenta
riscos para os investidores, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

As informações, opiniões e estimativas contidas no presente material foram obtidas de fontes consideradas confiáveis pelo Banco Inter S.A. e foi preparado de maneira independente. Em que pese tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis
para assegurar a veracidade das informações aqui contidas, nenhuma garantia é firmada pelo Banco Inter S.A. ou pelos analistas do Banco Inter quanto à correção, precisão e integridade de tais informações, ou quanto ao fato de serem completas.
As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data em que o presente material foi disponibilizado e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação,
atualização ou revisão do presente material.
O analista de valores mobiliários responsável por este relatório declara que as recomendações e análises refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa
jurídica à qual está vinculado, podendo, inclusive, divergir com a de outros analistas do Banco Inter ou ainda com a de opinião de seus acionistas, instituições controladas, coligadas e sob controle comum (em conjunto, “Grupo Inter”).
Nos termos da regulamentação em vigor, a área de research do Banco Inter é segregada de outras atividades que podem ensejar potenciais conflitos de interesses.
O Banco Inter S.A. e as demais empresas do Grupo Inter poderão, respeitadas as previsões regulamentares, vender e comprar em nome próprio, de clientes e/ou via fundos de investimentos sob gestão, valores mobiliários objeto do presente
relatório, bem como poderão recomendá-los aos seus clientes, distribuí-los, prestar serviços ao emissor do valor mobiliário objeto do relatório que enseje em pagamento de remuneração ao Banco Inter S.A. ou a empresas do Grupo Inter, ou,
ainda, na hipótese do presente relatório ter como objeto fundo de investimento, originar ativos que serão adquiridos pelo veículo objeto do presente relatório.

O Banco Inter S.A. e outras empresas do Grupo Inter podem ter interesse financeiro e/ou comercial em relação ao emissor ou aos valores mobiliários objeto do relatório de análise, ou até mesmo participação societária em emissores objeto do
presente relatório, suas controladas, controladores, coligadas e/ou sociedades sob controle comum.
Ademais, o analista responsável pelo presente relatório declara que:
(i) analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório possuem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório. Especificar vínculo, se houver ____________________________________;

(ii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, titulares de valores mobiliários objeto do relatório de análise;
(iii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação e/ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório;
(iv) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do relatório, seus cônjuges ou companheiros, possuem direta ou indiretamente, interesse financeiro em relação ao emissor objeto do relatório de análise; e

(v) a sua remuneração e dos analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório é direta ou indiretamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pelo Banco Inter.
Para maiores informações, é recomendável que os destinatários consultem a Instrução CVM 598, de 3 de maio de 2018, e também o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários. Este material não pode ser reproduzido, 
distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização
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