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Caros leitores,
Bem-vindos ao nosso mapa  dos investimentos em 2022. Neste relatório, não temos a intenção de prever o futuro. 
Em vez disso, queremos ajudar você a traçar os melhores caminhos para o ano à frente e aproveitar oportunidades 
de investimentos, tanto as que existem hoje como as que podem aparecer ao longo dessa estrada.  

Não é surpresa que vemos um ambiente macroeconômico mais desafiador para o Brasil em 2022. Nosso time espera 
que o crescimento econômico desacelere consideravelmente, resultado de um aperto material nas condições 
monetárias que teve início em 2021.  

A taxa de juros Selic, que começou 2021 em 2% ao ano, deve caminhar até 11,5% em 2022 e fechar o ano em 11%. 
O Banco Central brasileiro permanece um dos mais propensos a reforçar a alta de juros globalmente, em um esforço 
para controlar uma inflação alta e persistente. 

Um dos principais tópicos de discussão para o Brasil nos próximos 5 anos será a trajetória fiscal, ou seja, as contas 
públicas. A combinação de um alto nível de dívida em relação ao PIB (83%, um dos maiores entre mercados emergentes) 
com taxas de juros muito altas é desafiadora. Como resultado, o Brasil deve decidir entre apertar a política fiscal 
no médio prazo e estabilizar a dinâmica da dívida ou correr o risco de retornar ao velho cenário macroeconômico: 
gastos altos, inflação pressionada e taxas de juros elevadas. Essa será a questão-chave para monitorar no ciclo 
eleitoral do ano que vem. 

Por falar em Eleições, nosso time analisou a performance do mercado brasileiro em ciclos eleitorais anteriores. 
A conclusão é que devemos esperar maior volatilidade, mas não necessariamente desempenho fraco para os 
ativos brasileiros. 

Na nossa visão, os ativos brasileiros hoje precificam muitas notícias negativas. Temos um dos mercados mais fracos do 
mundo em 2021, e uma das moedas de pior desempenho também, apesar de o país ser um dos maiores beneficiários 
dos preços elevados das commodities. Com a postura mais firme do Banco Central em relação à inflação, esperamos 
que o Real se estabilize.  

Além disso, o mercado de ações brasileiro continua barato, independentemente do ponto de vista: 

1) Comparado ao histórico e em relação aos Mercados emergentes e globais
2) Em relação às taxas de juros
3) Analisando cada um dos setores da Bolsa, entre outros

Acreditamos que os maiores riscos são referentes às estimativas para os resultados de 2022, e não tanto nos 
preços das ações.  

Também atualizamos nossa análise de cenário para o Ibovespa e vemos um valor justo para o índice em 123.000 
pontos ao final de 2022. Por outro lado, as eleições e o cenário macro desafiador trazem volatilidade adicional no 
caminho até esse valor justo. A análise pessimista aponta para 98.000 pontos, enquanto a otimista traz 150.000 
pontos, caso o cenário melhore consideravelmente. O nível atual, em torno de 100.000 pontos, indica que a relação 
entre risco e retorno é favorável.

Por fim, acreditamos que os investidores devem ficar atentos aos seguintes obstáculos globais ao longo dessa 
estrada que será o ano de 2022:

1) Novas cepas da Covid e possibilidade de novos fechamentos da economia 
2) Taxas de juros mais altas e incentivos fiscais e monetários mais suaves globalmente, levando a perspectivas de 
crescimento mais tímidas para mercados emergentes; e
3) A China, especialmente se a desaceleração econômica atual se prolongar além do esperado.  
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Onde estamos e o que há adiante

Bússolas e outras ferramentas de orientação geográfica não funcionam se não soubermos como usá-las. Para 
entender como devemos nos orientar é preciso saber, primeiramente, o ponto de onde partimos. O que está 
acontecendo no Brasil e no mundo e quais as perspectivas macroeconômicas e políticas para 2022?  

Os gargalos nas cadeias de suprimento globais causados pela pandemia da Covid-19 aumentam os custos de insumos 
e limitam a produção industrial. No início de 2021 pensávamos que, com o avanço da vacinação e a reabertura da 
economia, esses problemas de abastecimento iriam se normalizar. Mas, no curto prazo, está ocorrendo o contrário. 
A demanda por bens duráveis acelerou antes da oferta, agravando os desequilíbrios. 

Com isso, a principal discussão no ano que vem, tanto para a economia mundial quanto para país, provavelmente 
será sobre a inflação. 

No Brasil, o governo enviou ao Congresso uma emenda constitucional para alterar a legislação do teto de gastos, 
que limita o crescimento das despesas públicas ao crescimento da inflação do ano anterior, e o processo de paga-
mento de dívidas judiciais (os precatórios). As mudanças abrem espaço no orçamento para maiores gastos em 2022, 
incluindo do novo programa de transferência de Renda - Auxílio Brasil. A medida levantou dúvidas sobre a dinâmica 
da dívida pública do país, considerando nosso já elevado nível de endividamento e de taxas de juros.  

Dívida crescente hoje significa impostos mais altos ou inflação mais elevada no futuro - ou uma combinação 
dos dois. Isso afeta a confiança de empresários e consumidores, limitando o crescimento potencial da nossa 
economia à frente. 

05

1

As restrições de mobilidade por conta da pandemia afetaram a produção de muitos bens, 
com fábricas, portos e boa parte da produção fechados ou limitados. Com a demanda 
ainda forte (impulsionada por programas de auxílio fiscal), os estoques secaram. 

Com o avanço da vacinação, a demanda se fortaleceu, pressionando os preços de 
matérias-primas, como o petróleo, gás natural, minério de ferro e carvão. Além disso, 
questões climáticas e políticas afetaram a produção de energia no mundo, inclusive 
no Brasil (onde a falta de chuvas afetou a produção hidroelétrica). A estratégia rígida 
contra o avanço da Covid-19 na China, com medidas de restrição ainda vigentes, 
também agrava a situação. 

Com demanda forte e oferta limitada, produtores passaram a conviver também com 
a falta de insumos para produção. De semicondutores para carros e computadores a 
plástico para embalagens ou vidro e cimento para construção, começou a faltar de tudo 
um pouco ao redor do mundo — afetando diretamente a produção global, a inflação e a 
atividade econômica em si. 

A crise global de suprimentos



No Brasil, o movimento de alta de preços que vemos ao redor do mundo foi turbinado pela taxa de câmbio persisten-
temente depreciada e pela crise hídrica, que impactou preços de alimentos e energia.  Diante desta realidade, o Ban-
co Central reagiu, e deve elevar os juros para dois dígitos já no início do ano que vem (ante 2% no começo de 2021).  

Com juros mais altos e um movimento de normalização gradual nas cadeias de suprimento, acreditamos que a infla-
ção deverá perder força o ao longo de 2022. Vale lembrar que:  

 1) diferentemente dos ciclos anteriores de alta de juros no Brasil, os bancos públicos não devem expandir o  
 crédito, o que anularia parte da ação do BC; 

 2) os demais bancos centrais do mundo, inclusive o FED (Federal Reserve, nos EUA), devem reverter os
 estímulos vigentes (como a compra de ativos), reduzindo a inflação global.  
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Inflação: de volta à trajetória da 
meta ou elevada por mais tempo? 
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Dito isso, a queda da inflação e a convergência para a meta estabelecida pelo Banco Central devem ser lenta (gráfi-
co). Ainda vemos o IPCA em 2022 acima do topo da banda de tolerância da meta de inflação do BC (5,2% vs 5,0%). 

O que deve nortear as projeções? Para avaliar se esse ritmo de convergência será mais rápido ou mais lento do que o 
que projetamos, devemos monitorar de perto 3 fatores: 

 1)  O reequilíbrio entre oferta e demanda no mercado global de bens;  

 2) O ritmo de desaquecimento da atividade econômica doméstica e sua capacidade de limitar repasses
 adicionais de preços ao consumidor; e 

 3) A ancoragem das expectativas em um ambiente de elevadas incertezas fiscais e políticas.



Com relação à atividade econômica, novamente o tema de gargalos nas cadeias globais de suprimentos aparece 
como protagonista para o ano que vem. Essas restrições aumentaram substancialmente os custos de produção e 
distribuição, o que, além de pressionar a inflação, prejudica a atividade econômica. 

No campo internacional, nossa expectativa para 2022 é que a economia dos Estados Unidos cresça acima de 3,8% 
a/a. Acreditamos que os tratamentos contra a Covid-19, se amplamente adotados, podem ser a solução final para a 
contenção da crise pandêmica, dando maior segurança à população.  

Já na Zona do Euro, a recuperação foi mais lenta que nos EUA e ainda tem a melhorar. O principal risco da Europa é o 
abastecimento global, que preocupa principalmente o setor automotivo. 

Nesse contexto, o desempenho da indústria no Brasil também está repleto de incertezas. Esperamos uma normali-
zação gradual das cadeias globais ao longo do ano, destravando a produção em cadeias manufatureiras importantes 
e permitindo, assim, a recomposição de estoques.  

A provável diminuição do ritmo dos investimentos e do consumo das famílias, causada pela elevação dos juros por 
parte do Banco Central (com menos estímulos à atividade) também deve contribuir para o reequilíbrio entre oferta e 
demanda em 2022. 

Outro tema que deve ser muito relevante em 2022 será o crescimento potencial do PIB do Brasil no período pós-
-pandemia. Por enquanto, nossos cálculos seguem indicando que esse número gira em torno de 1,5% - lembrando 
que PIB potencial é o nível do produto interno bruto que pode ser obtido com a plena utilização dos recursos dispo-
níveis na economia, sem pressionar a inflação.  

Por um lado, a pandemia gerou mudanças significativas em sistemas de trabalho, capacitação, comercialização, en-
tre vários outros, e acompanhamos a adoção de novas tecnologias, ferramentas e processos por parte das empresas 
e famílias. Na visão de muitos analistas, essas mudanças podem levar ao aumento da produtividade geral da econo-
mia, especialmente da força de trabalho.  
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Restrições ao crescimento ofuscam o 
destino da atividade econômica
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Amplamente debatido, o pleito eleitoral das eleições presidenciais de 2022 reforça um ambiente de disputa que já 
está em curso há tempos – e que será o principal ponto de atenção do cenário político no ano que vem. 

O grau de interesse coincide com o comportamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que, ao contrário do 
que preconiza a cartilha da política, desde o primeiro ano de governo, fala sobre uma reeleição.   

A disputa hoje está polarizada entre o atual presidente brasileiro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Na nossa leitura, levantamentos do Datafolha indicam que existe espaço para a terceira via, mas hoje é limitado. O 
alargamento desse espaço dependeria, de alguma maneira, de uma redução maior na avaliação de Bolsonaro e, con-
sequentemente, de suas intenções de voto. 

Uma segunda condição para a força da terceira via seria a convergência do eleitorado em torno de um único nome. A 
tendência, no entanto, é que o primeiro trimestre ainda seja ocupado por uma profusão de candidaturas, com algu-
ma tentativa de união parcial à frente. 

Nesse sentido, tenderia a ganhar força um nome que eventualmente se destacar nas pesquisas no início de 2022 – 
entre os postulantes hoje colocados que poderiam ocupar o espaço da centro-direita que poderia se desgarrar de 
Bolsonaro, Sergio Moro é o que apresenta maior potencial de votos, mostram as pesquisas. 

Eleições 2022: 
para onde a política vai nos levar?

Por outro lado, a interrupção parcial das atividades escolares 
e a insuficiência de recursos educacionais (especialmente no 
setor público) possivelmente causaram redução do capital 
humano no país. A crise de saúde pública também parece ter 
aumentado as desigualdades de renda no Brasil, além de am-
pliar as preocupações com os níveis de pobreza e precarieda-
de do mercado de trabalho.  

Esses elementos, ainda que indiretamente, também afetam 
as discussões sobre o potencial de crescimento econômico 
no país.  

Voltando ao lado positivo, reformas realizadas nos últimos anos 
(por exemplo, a aprovação de novos marcos regulatórios seto-
riais) e a expansão do mercado de capitais levam a economia 
para a direção correta, e podem ter contribuído para impulsio-
nar a capacidade de crescimento da economia no longo prazo.



A diversificação continua a regra no jogo dos investimentos em 2022, e a 
renda fixa continuará uma excelente (e importante) opção para composição de 
carteira. 

Com o nível atual da taxa básica de juros, a Selic, e expectativas de juros 
nominais superiores a 10% já no início de 2022, mantemos nosso otimismo 
em relação ao retorno oferecido pela renda fixa, principalmente na parcela 
de pós fixados, com baixa volatilidade em um momento que será de grandes 
incertezas no país.  

Os ativos pós-fixados irão capturar a alta da Selic esperada nos próximos 
meses e, mesmo que os juros venham a cair, ainda assim devem continuar em 
patamar elevado. 

Títulos atrelados ao IPCA também poderiam se beneficiar, ainda que em menor 
magnitude, de eventual melhora no cenário fiscal, além de serem boa alternativa 
para proteção contra a inflação para quem mantiver o título até o vencimento. 
São, inclusive, uma boa alternativa para investidores que buscam títulos com 
vencimentos mais longos: é uma forma de garantir que seus rendimentos vão 
sempre na direção certa (acima dos aumentos nos preços). 

Em relação aos prazos, dado o cenário atual e esperado para a economia nos 
próximos anos, aconselhamos cautela.  

Para os pré-fixados, prazos entre 2 e 3 anos trazem maior segurança do que 
horizontes mais longos, mas carregando bons retornos. Além disso, em caso de 
redução na percepção de risco no país, tendem a valorizar antes do vencimento, 
o que pode representar uma possibilidade de ganho (mas isso não é garantido). 

Os fundos que possuem ativos de crédito privado devem também continuar 
a ter um cenário positivo de retornos, talvez com menor intensidade após um 
período de fechamento dos spreads. 

Essa categoria de fundos tem a flexibilidade para investir em diferentes classes 
de ativos, tanto no Brasil, quanto em outros países. A proposta é entregar 
retornos superiores à renda fixa, mas não necessariamente tão altos quanto 
ações, com nível de risco também intermediário e menos dependente da 
“direcionalidade” dos mercados. Por essas características, a grande maioria das 
carteiras deverá continuar a conter essa classe, em menor ou maior dosagem.  

Como vimos, entraremos o ano com perspectivas de inflação mais alta, além de juros mais elevados e uma moeda 
brasileira mais depreciada.  

Diante do cenário de incertezas aqui e lá fora, qual direção seguir em busca de melhores opções de investimento? 
Calma, aqui você não irá se perder.

Apontamos o norte para cada uma das diferentes classes de ativos em 2022. Confira: 

Renda Fixa/Crédito 

Multimercados 
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Qual direção seguir nos investimentos? 2



Os ativos internacionais em geral estão descolados dos ativos brasileiros, principalmente nas bolsas globais, que 
apresentaram fortes altas em 2021. Olhando para frente, o cenário continua positivo, com juros baixos em países 
desenvolvidos estimulando o mercado de capitais, porém cada vez mais desafiador.  

No campo dos investimentos internacionais, alguns temas têm destaque na nossa visão de longo prazo.  Confira 
abaixo quais são as tendências que acreditamos que devam ocupar uma fatia do portfólio de quem busca capturar 
boas oportunidades de crescimento:

Para todas essas tendências, o ideal é buscar uma alocação diluída e condizente com seu perfil de risco. 
Vale lembrar que existem instrumentos, como ETFs e fundos não listados, que facilitam a diversificação com 
valores menores de investimentos, mas BDRs também são alternativas aqui. No Expert Pass, você confere 
recomendações de investimentos em BDRs para surfar todas essas tendências, além de uma carteira recomendada 
atualizada mensalmente.

Investimentos conhecidos como alternativos são tipicamente favorecidos em cenários de forte circulação de dinheiro 
na economia e juros nominais e reais baixos. Seguiremos monitorando oportunidades pontuais para investimento em 
busca de retornos excedentes elevados, porém cientes dos riscos igualmente elevados. Baixa liquidez segue sendo 
um ponto de atenção para investimentos em Private Equity e Venture Capital.  

Em criptomoedas, as opções de investimentos atreladas a índices, que embutem uma diversificação de acordo com 
a relevância do ativo no mercado, são as mais indicadas para iniciantes, porém surgem opções de produtos com 
gestão ativa que podem ganhar relevância no mercado. Baixe o ebook gratuito e saiba tudo sobre investimentos 
em criptoativos.

As eleições presidenciais devem acrescentar volatilidade aos mercados em 2022 — de acordo com médias históri-
cas, a tendência é que isso ocorra principalmente no período de segundo turno, e no mercado como um todo, sem 
distinção clara entre setores da bolsa. Devemos, portanto, nos preparar para a volatilidade no ano que vem, e a me-
lhor bússola para um caminho turbulento é a diversificação.  

Internacional

Alternativos e criptomoedas

Renda Variável Brasil
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Os fundos de recebíveis seguem sendo uma boa opção para quem deseja se proteger ou até mesmo se beneficiar 
de um cenário com inflação e juros mais elevados, uma vez que a maioria dos CRIs e das LCIs são emitidos com 
indexação ao IPCA ou CDI.  

No segmento de lajes corporativas (escritórios), projetamos para 2022 um ambiente mais propício para queda na 
vacância e boa capacidade de repasse de preços, em especial para ativos AAA na região de São Paulo.  

Nos shopping centers, os recentes resultados de vendas indicam que esse setor pode ter uma performance 
robusta para os próximos trimestres. Entretanto, com o cenário macro mais desafiador, o foco das alocações deve 
estar em ativos do segmento de alta renda e nos principais centros urbanos. Já sobre o segmento de galpões, a 
visão segue positiva.  

Fundos Imobiliários 

• Biotecnologia 
• Energias Renováveis 
• Criptoativos 
• Pagamentos Digitais 
• Segurança cibernética e nuvem 
• Streaming  
• Tecnologia espacial 
• Veículos elétricos e autônomos (EVs/AVs) 
• Videogames e eSports

https://expertpass.xpi.com.br/o-ciclo-de-100-anos/?utm_source=conteudos-expert&utm_medium=banner&utm_campaign=expert_021221_conversao_assinatura_expertpass-2021-1-assin&utm_content=ampla-modificada_ebookondeinvestir22_diaria&utm_term=ebookondeinvestir22
https://conteudos.xpi.com.br/ebook-criptomoedas-2/
https://conteudos.xpi.com.br/ebook-criptomoedas-2/


A pandemia da Covid-19 reforçou a importância da agenda ESG, sigla que vem do termo em inglês Environmental, 
Social and Governance – ou, em português, ASG, referindo-se à Ambiental, Social e Governança. Em 2022, vale 
acompanhar os seguintes temas: mudanças climáticas, emissões de gases de efeito estufa, regulamentações, ges-
toras de ativos, padronização da divulgação de dados, crédito de carbono e pilar social. Esperamos que os temas de 
diversidade e inclusão sejam abordados por todas as empresas, mas temos uma seleção de ações e uma de BDRs 
que atualmente estão melhor posicionadas nestes aspectos, disponível no Expert Pass. 

ESG
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Seguimos com três principais temas na Bolsa: 

1) Commodities, que são uma boa proteção à inflação e alta do Dólar;  

2) Histórias de crescimento secular, que são mais protegidas em relação ao cenário Macro mais desafiador, e  

3) Oportunidades específicas – empresas de qualidade que tiveram uma forte queda recente – não relacionada 
aos seus fundamentos – e que podem se beneficiar de uma recuperação no mercado, como, por exemplo, shopping 
centers e alguns bancos.

Nossa carteira Top 10 de ações é atualizada mensalmente e disponibilizada para assinantes do Expert Pass.  

Sob a ótica da alocação via fundos, mesmo com cenário à frente bastante difícil, acreditamos na capacidade dos ge-
stores de fundos de ações em gerar retornos excedentes. Se considerarmos o desempenho histórico dos principais 
fundos de ações, muitos conseguem ter performance melhor que a média do mercado, principalmente em cenário 
de queda do Ibovespa. Provável destaque para fundos Long Biased.
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Volatilidade do Ibovespa durante períodos eleitorais
Baseada em períodos de 90 dias
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https://expertpass.xpi.com
https://expertpass.xpi.com


Está gostando do conteúdo?
Com o Expert Pass você encontra conteúdos 

exclusivos e detalhados sobre o melhor dos 
investimentos! Clique no banner e assine.

https://expertpass.xpi.com.br/o-ciclo-de-100-anos/?utm_source=conteudos-expert&utm_medium=banner&utm_campaign=expert_061221_conversao_assinatura_expertpass-2021-1-assin&utm_content=ampla-modificada_ebookondeinvestir22_diaria&utm_term=ebookondeinvestir22
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Para nortear seus investimentos em bolsa, buscando retornos atraentes, as métricas de avaliação de preço das ações 
trazem algum direcionamento. Telecomunicações, Serviços de Utilidade Pública,  Financeiro, Materiais e Energia são 
setores negociados hoje abaixo da média histórica na métrica de preço sobre lucro. Na outra ponta, ações de Saúde, 
Tecnologia, Indústria e Consumo Discricionário apresentam preços esticados. Nesta seção, temos um resumo do 
que esperamos para cada um dos setores da bolsa brasileira e nossas ações favoritas para o ano que vem. 

Caminhos a seguir: veja os destaques 
em cada setor 3

O clima está trazendo de volta o otimismo ao setor. 
Esperamos que a produção aumente em 2022, mas 
não que os preços do açúcar caiam significativamente. 
Esperamos um início de ano positivo para o etanol, mas 
poderemos observar uma tendência de queda dos 
preços com o início da moagem em março/abril. 

Principal escolha no setor: Jalles Machado (JALL3) 

Para o setor de bens de capital, continuamos a ver 
gargalos na cadeia de abastecimento impactando a 
produção de diversos componentes e equipamentos 
em todo o mundo, com um cenário de normalização 
esperado para acontecer ao longo do segundo 
semestre de 2022 e começo de 2023.

Principais escolhas no setor: WEG (WEGE3); Randon 
(RAPT4) e, em Small Caps, Mills (MILS3).

No mercado de grãos, a perspectiva é de uma forte 
safra de soja e de milho para o Brasil. Considerando 
fatores como a maior heterogeneidade operacional de 
cada empresa e melhoria da produtividade, podemos 
ver resultados mistos. A safra dos EUA e o apetite da 
China devem trazer volatilidade no médio prazo.  

Principal escolha no setor: BrasilAgro (AGRO3) 

As empresas já vinham sofrendo com redução de 
financiamento público, dificuldade de repasse de 
preços e pouco crescimento de captação, e a Covid-19 
potencializou as dificuldades. Entre as nossas principais 
expectativas estão: captação presencial (ou semi-
presencial) de volta ao patamar de 2019 e processo de 
consolidação do setor. 

Principal escolha no setor: Yduqs (YDUQ3) 

Para as geradoras, 2022 deve ser novamente um 
ano com elevado um risco hidrológico. Do lado das 
transmissoras, os próximos leilões continuarão a refletir 
o cenário mais competitivo no segmento. Quanto 
às distribuidoras, acreditamos que deva haver uma 
recuperação nos volumes de energia na comparação 
anual. 

Principais escolhas no setor: Omega Geração (OMGE3), 
CESP (CESP6) e Equatorial (EQTL3). 

Estamos mais otimistas com o setor de alimentos em 
2022, uma vez que esperamos uma recuperação na 
América do Sul. Os preços do milho e da soja, ambos 
importantes para produtores de aves e suínos, são já 
menores nos mercados futuros. 

Principal escolha no setor: JBS (JBSS3) 

Para o setor de bebidas, esperamos um cenário de 
recuperação. A taxa de câmbio continuará sendo 
um problema, com o Real desvalorizado em relação 
ao dólar afetando o custo das importações, mas os 
resultados devem ser influenciados positivamente 
à medida que bares e restaurantes se recuperem da 
dinâmica anterior.  

Principal escolha no setor: Ambev (ABEV3) 
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Em materiais básicos, as empresas brasileiras devem 
continuar se beneficiando de um Real mais fraco e 
gerando bastante caixa, ainda que cada segmento 
tenha sua própria dinâmica.  

Principais escolhas no setor: Vale (VALE3) e CBA 
(CBAV3) 

Temos uma visão bastante positiva para as companhias 
regionais de fibra ótica, as ISPs, de nossa cobertura: 
Unifique e Brisanet. Nossa visão positiva é suportada 
por forte dinâmica de crescimento, além de execução 
operacional de alto nível em ambas as empresas. 

Principal escolha do setor: Unifique (FIQE3) 

Do lado das companhias de saneamento, esperamos 
que 2022 seja um ano de volatilidade devido às eleições, 
especialmente para as empresas públicas. Acreditamos 
que o ano seja marcado por um volume relevante de 
leilões de concessões, reflexo do não cumprimento 
das metas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do 
Saneamento.  

Principal escolha no setor: Orizon (ORVR3). 

Após a deterioração econômica que vimos no Brasil 
nos últimos meses, voltamos o foco das nossas 
recomendações no setor de Transportes para nomes 
que possuam características que permitam uma maior 
blindagem ao novo cenário. 

Principais escolhas no setor: Vamos (VAMO3) e Rumo 
(RAIL3) 

Ainda estamos enxergando impactos da pandemia de 
Covid-19 sobre a performance das empresas, mas os 
sinais de normalização têm ficado cada vez mais claros. 
Entre as nossas principais expectativas estão a volta 
de mais procedimentos eletivos de alta complexidade 
e continuidade do forte crescimento no segmento de 
farmacêuticas. 

Principal escolha no setor: Rede D’Or (RDOR3) 

Costumamos dividir os segmentos do Varejo em 4 
grandes categorias: alimentar; farmácias; consumo 
discricionário (que produzem bens e serviços não 
essenciais) e comércio eletrônico. Recomendamos o 
foco em segmentos mais resilientes e nomes de alta 
qualidade, consistência de execução e com maior 
volume negociado em bolsa.

Principais escolhas do setor: RD (RADL3); Assaí (ASAI3); 
Grupo Soma (SOMA3); Arezzo (ARZZ3) e, em Small 
Caps, Vulcabras (VULC3).

O ano de 2022 deverá ser mais desafiador, com 
possíveis intervenções regulatórias e competição mais 
agressiva. O avanço do Open Finance e da Agenda BC# 
pode impactar o mercado de crédito e ganhar força nas 
frentes de investimentos, seguros, previdência, câmbio 
e contas-salário. Vemos as fintechs ganhando tração.  

Principal escolha no setor: Banco do Brasil (BBAS3) 

Para o setor de tecnologia, continuamos gostando da 
exposição às companhias de tech brasileira na Bolsa, 
a despeito da pressão recente no preço das ações. 
Cabe destacar que as companhias de nossa cobertura 
(Bemobi, Locaweb, Positivo e TOTVS possuem 
dinâmicas e modelos de negócio muito distintos.   

Principal escolha do setor: Bemobi (BMOB3) 
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Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências 
previstas na Instrução CVM nº 598, de  3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a 
tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de  oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer 
produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas  de fontes públicas. 
A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. 
Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil 
de investidor. 
O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que 
foram produzidas de forma  independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio 
em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que  sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas 
provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos. 
O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, 
caso constem a indicação de mais um  analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no rela-
tório.  
Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o 
Analista de Valores Mobiliários e na  Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.  
O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que de-
sempenham suas atividades por meio  da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associa-
ção Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode 
realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar  autorização prévia 
do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais. 
Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes 
deverão realizar o processo de  suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este ma-
terial não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente  orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. 
A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de 
tempo. Os desempenhos anteriores  não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida 
de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em  simulações e os resultados reais poderão ser significativamente 
diferentes. 
Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP 
e clientes da XP, podendo também  ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no 
todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio  consentimento expresso da XP Investimentos. 
SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se 
sentirem satisfeitos com as soluções dadas  pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 
722 3710. 
O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investi-
mentos: www.xpi.com.br. A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que 
venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 
A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo 
conceitos como tendência, suporte,  resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como 
informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas  projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamen-
talistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos  específicos da em-
presa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos 
ativos, com utilização  de “stops” para limitar as possíveis perdas.  
O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada 
pela XP Investimentos Ação é uma fração  do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, 
um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme  as cotações de mercado. O investimento em ações é um 
investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e  nenhuma declara-
ção ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário 
macroeconômico, os  eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até 
mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração  recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer 
garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto 
O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability pra-
ticada pela XP Investimentos. No  mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data 
futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao  vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses 
derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas  posições apresentarem a 
possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do 
cliente não  está garantido neste tipo de produto.  
O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Inves-
timentos. São contratos para compra  ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo 
determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos  investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo 
de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que  são fixados livremente em 
mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas 
formas:  cobertura ou margem. 
O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil 
agressivo, de acordo com a política  de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de 
um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo  consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É 
um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido  à utilização de alavancagem financeira. 
A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As  con-
dições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 
ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO 
DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.
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