
ESG importa, e muito. Globalmente, mais de US$ 35,3 trilhões em ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) são administrados por fundos que definiram

estratégias de investimento sustentáveis (36% do AuM total), o que revela a percepção por parte dos investidores de que os critérios ESG são fatores-

chave na alocação de recursos.

Carteira recomendada ESG XP. Dando mais um passo importante nessa agenda, e com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de

recursos, estamos lançando nossa carteira de ações recomendada ESG. Composta por 10 nomes e com atualização mensal, optamos por uma

abordagem de seleção dos papéis mais qualitativa neste primeiro momento, enquanto estamos desenvolvendo nosso rating ESG proprietário da XP.

Racional por trás da seleção. Utilizamos o universo de 71 companhias cobertas na perspectiva ESG como ponto de partida, filtramos este número

observando quais nomes estão bem posicionados na perspectiva ESG, com base em nossa análise proprietária. Das empresas restantes, escolhemos

aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva para o papel.

O índice ISE é o benchmark. Na nossa visão, mesmo com as lacunas da metodologia atual do ISE, esse índice continua sendo o mais importante no

mercado brasileiro e, frente à nova metodologia, acreditamos que ele passará a ser a grande referência, o que o justifica como nossa escolha.

Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, estamos lançando nossa carteira recomendada ESG. Optamos por uma

abordagem mais qualitativa neste primeiro momento, combinando empresas que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos

padrões ESG, tendo como base nossa análise proprietária.

Fonte: Reuters e Research XP. * ISE: Índice de sustentabilidade empresarial da B3.
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Companhia Ticker Peso (%) Valor de Mercado (R$mn) ADTV (R$mn) Recomendação Upside
Ambev ABEV3 10% 243.835 381 Compra 29%

Arezzo&Co. ARZZ3 10% 8.269 58 Compra 33%

CBA CBAV3 10% 8.067 22 Compra 40%

Grupo Fleury FLRY3 10% 7.106 42 Neutro 30%

Jalles Machado JALL3 10% 2.726 7 Compra 51%

Localiza RENT3 10% 41.526 366 Compra 39%

Natura&Co. NTCO3 10% 62.387 333 Compra 44%

Orizon ORVR3 10% 1.977 14 Compra 8%

Totvs TOTS3 10% 21.897 147 Compra 35%

WEG WEGE3 10% 167.347 298 Compra 25%

ISE

IBOV



ESG importa!

Começando do básico
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Fonte: Global Sustainable Investment Alliance e XP Research.

*A Europa e Australasia promulgaram mudanças significativas na forma como o investimento sustentável é definido nessas regiões, de modo que não é fácil fazer comparações diretas entre as regiões e com versões anteriores

deste relatório.

O que os números recentes nos dizem? A Global Sustainable Investment Alliance divulgou recentemente sua última avaliação sobre o nível mundial de integração de investimentos sustentáveis, e aproveitamos

a oportunidade para trazer os números atualizados, relativos a 2020. Globalmente, mais de US$ 35,3 trilhões de investimentos são administrados por investidores institucionais que definiram claramente

estratégias sustentáveis, equivalente a quase 36% do AuM mundial (Figura 01). Os EUA têm a maior proporção de ativos de investimento sustentável global, com 48%, seguido pela Europa, 34% (Figura 02).

Em uma perspectiva regional, em 2020, o Canadá ultrapassou a Europa em termos de representatividade dos investimentos ESG em relação ao AuM total (Figura 03) com 61,8% (+21% CAGR 2014-2020) vs.

41,6% na Europa (+1% CAGR 2014-2020), enquanto nos EUA representaram 33,2% (+17% CAGR 2014-2020).

A crescente relevância dos fatores ESG. Os números mencionados acima nos levam a concluir duas mensagens principais: (i) a prevalência contínua do investimento sustentável em toda a indústria de

investimento global; e (ii) a transição em direção aos investimentos ESG está ocorrendo de forma diferente em diversas regiões.

Todos os olhos voltados para o tema. Os investidores estão cada vez mais compreendendo o conceito ESG como um fator-chave na alocação de recursos e todos os olhos estão voltados para o tema. A

dúvida que fica é se esse movimento vai persistir adiante. Nós reforçamos a nossa visão de que há uma série de razões estruturais pelas quais a parcela dos investimentos ESG continuará ganhando força no

mundo, inclusive no Brasil: (i) o envolvimento do investidor e o comportamento do consumidor estão pressionando as empresas; (ii) a regulamentação impõe os fatores ESG na agenda dos investidores; e (iii)

ESG tem sido um sinal particularmente eficaz de geração de retorno nos últimos anos. Assim, acreditamos que as empresas que não se adaptarem a este novo cenário ficarão para trás.

Figura 01: Evolução do total de ativos sob gestão no mundo

US$ trilhões

Figura 02: Ativos de investimento sustentável globais por região
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Figura 03: % de investimento sustentável no AuM total

%

81,9 91,8 98,4

22,9
30,7

35,327,9%

33,4% 35,9%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

0,0

50,0

100,0

150,0

2016 2018 2020

AuM total de investimentos sustentáveis

AuM total

% de investimentos sustentáveis

Europa*; 34%

EUA; 48%

Canadá; 7%

Australasia*; 3%

Japão; 8%

31,3%
37,8%

50,6%

61,8%58,8%
52,6%

48,8%
41,6%

17,9%
21,6%

25,7%
37,9%

2014 2016 2018 2020

Canadá Europa EUA

Equity Research
1 de outubro de 2021

/ Carteira XP ESG



Início de cobertura ESG no Research XP

Dando um passo atrás

3

Fonte: Google trends e XP Research.

*Os números representam o interesse de pesquisa em relação ao ponto mais alto no gráfico para uma determinada região em um determinado período. Um valor de 100 representa o pico de popularidade de um termo.

Um valor de 50 significa que o termo teve metade da popularidade. Uma pontuação de 0 significa que não havia dados suficientes sobre o termo.

Da teoria à prática. As discussões ESG no Brasil ganharam relevância depois de muito já ter sido discutido em outros países.

Consequentemente, quando comparado ao cenário internacional, ainda estamos no início dessa jornada. Mas, do lado positivo, nos

últimos meses, o assunto ganhou mais força (Figura 04). Na nossa visão, a análise ESG também se tornará cada vez mais importante

para os investidores locais, que ainda estão atrás em relação aos pares europeus e norte-americanos, bem como aos investidores

estrangeiros no Brasil, que possuem menor visibilidade do que está sendo feito, ou não, pelos players nacionais. Tanto as empresas

quanto os investidores devem se preparar para esse movimento inevitável, agora que ultrapassa um ponto sem volta.

O que temos feito no último ano? Com o objetivo de auxiliar os nossos clientes no entendimento do tema ESG nas empresas de capital

aberto da Bolsa de Valores, iniciamos nossa cobertura de ESG na XP em setembro de 2020. Desde o lançamento, incorporamos a ESG em

nossa abordagem de investimento, trazendo as questões ambientais, sociais e de governança como critérios de análise das empresas,

indo além das métricas econômico-financeiras, permitindo uma avaliação holística das empresas. Até o momento, são 71 empresas no

universo de cobertura do XP com relatório completo e análise ESG detalhada (Figura 05).
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Figura 04: Google trends*: Pesquisa pelo termo “ESG” 

Brasil Mundo 

Companhia Ticker Radar ESG

3R Petroleum RRRP3 link

Aeris AERI3 link

Alliar AALR3 link

Ambev ABEV3 link

Ânima ANIM3 link

Arezzo ARZZ3 link

B2W BTOW3 link

Bemobi BMOB3 link

Blau BLAU3 link

Boa Safra SOJA3 link

BR Malls BRML3 link

C&A CEAB3 link

Companhia Ticker Radar ESG

EZTec EZTC3 Link

G2D G2DI33 link

GNDI GNDI3 link

Grupo Fleury FLRY3 link

Grupo Matheus GMAT3 link

GPA PCAR3 link

Grupo Pardini PARD3 link

Grupo Soma SOMA3 link

Hapvida HAPV3 link

Hidrovias do Brasil HBSA3 link

Hypera HYPE3 link

Iguatemi IGTA3 link

Companhia Ticker Radar ESG

MRV MRVE3 Link

Multiplan MULT3 link

Natura NTCO3 link

Orizon ORVR3 link

Pague Menos PGMN3 link

Plano & Plano PLPL3 link

Positivo POSI3 link

Raia Drogasil RADL3 link

Rede D’Or RDOR3 link

Rumo RAIL3 link

Santos Brasil STBP3 link

São Martinho SMTO3 link

Companhia Ticker Radar ESG

Carrefour Brasil CFRB3 link

CCR CCRO3 link

Cogna COGN3 link

CBA CBAV3 link

CSN Mineração CMIN3 link

Cury CURY3 link

Cyrela CYRE3 link

d1000 DMFV3 link

Direcional DIRR3 link

Ecorodovias ECOR3 link

Enjoei ENJU3 Link

Even EVEN3 link

Companhia Ticker Radar ESG

IMC MEAL3 link

Jalles Machado JALL3 link

JHSF JHSF3 link

JSL JSLG3 link

Lavvi LAVV3 link

Localiza RENT3 link

LOG CP LOGG3 link

Lojas Americanas LAME4 link

Lojas Renner LREN3 link

Magazine Luiza MGLU3 link

Melnick MELK3 link

Movida MOVI3 link

Companhia Ticker Radar ESG

Ser SEER3 link

Simpar SIMH3 link

Tenda TEND3 link

Totvs TOTS3 link

Trisul TRIS3 link

Unidas LCAM3 link

Vamos VAMO3 link

Via Varejo VVAR3 link

Vivara VIVA3 link

WEG WEGE3 link

YDUQS YDUQ3 link

Figura 05: Universo de cobertura ESG da XP
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Nossa carteira recomendada ESG

O que vem agora?

4Fonte: XP Research.

É hora de começar o jogo. A pandemia COVID-19 tornou explícita a interdependência que temos como nações, indivíduos e empresas.

Se isso for verdade, e acreditamos que seja, a empresa do futuro é aquela que cuida de todos, não apenas de seus acionistas, indo

além da geração de lucro e sendo capaz de gerar lucro com propósito. Pensando nisso e dando mais um passo importante nessa

agenda, com o objetivo de auxiliar os investidores em seu processo de alocação de recursos, estamos lançando nossa carteira

recomendada ESG da XP, composta por 10 nomes de igual peso (Figura 06) e com atualização mensal.

A lógica por trás da nossa carteira. Preferimos ter uma abordagem mais qualitativa em nosso portfólio ESG neste primeiro momento,

enquanto estamos desenvolvendo nosso rating proprietário ESG da XP, a fim de trazer uma metodologia mais robusta e padronizada.

Em geral, a lógica por trás da nossa carteira leva em consideração as companhias dentro do universo de cobertura ESG (71 empresas)

que combinam: (i) boas práticas ESG, levando-nos a vê-las bem posicionadas nesta agenda, de acordo com nossa análise proprietária

ESG para cada empresa; e (ii) bons fundamentos, possuindo uma recomendação de Compra ou Neutra, juntamente com um valuation

atrativo e momentum positivo, de acordo com a visão dos nossos analistas de ações.

Uma combinação poderosa. Em nossa visão, a adoção de critérios ESG na análise das empresas nos permite entender questões que

vão além de fazer o bem à sociedade, proteger o planeta e construir um mundo melhor: é também uma questão de gerar retorno, dado

que os fatores ESG deverão, cada vez mais, afetar diretamente os resultados das empresas no longo prazo. Portanto, não acreditamos

que a abordagem ESG vá separadamente da tese de investimento e dos retornos financeiros. Pelo contrário: vemos nomes que

possuem elevados padrões ESG, somado à uma visão fundamentalista positiva como uma combinação poderosa – na nossa opinião,

as empresas vencedoras serão aquelas cujo comportamento em relação às questões ambientais, sociais e de governança estão em

primeiro lugar.

Um passo a passo da nossa metodologia. Tendo o universo de cobertura ESG da XP (71 empresas) como ponto de partida, filtramos

este número observando quais nomes estão bem posicionados na perspectiva ESG, com base em nossa análise proprietária (veja a

Figura 05). Das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva

para o papel (Figura 07). Assim, chegamos a 10 nomes para compor nossa carteira recomendada: Ambev (ABEV3), Arezzo&Co.

(ARZZ3), CBA (CBAV3), Fleury (FLRY3), Jalles Machado (JALL3), Localiza (RENT3), Natura&Co.

(NTCO3), Orizon (ORVR3), Totvs (TOTS3) e WEG (WEGE3).
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Figura 07: Passo a passo da nossa metodologia

Figura 06: Composição da carteira ESG da XP 
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O processo para definir o benchmark a ser utilizado

Um breve mergulho nos índices ESG

5Fonte: Reuters e XP Research.

ESG tem sido um sinal particularmente eficaz de geração de alfa... Existem várias pesquisas acadêmicas que avaliam se carteiras voltadas para empresas alinhadas aos princípios ESG possuem maior retorno

ou não quando comparadas àquelas sem políticas específicas. Em nosso relatório de início da cobertura Research ESG na XP (link), com o objetivo de avaliar se os fatores ESG estão de fato começando a ter

um impacto significativo nos retornos dos preços das ações, selecionamos "índices ESG" e comparamos seus retornos aos índices de ações em geral. E nossa conclusão foi que existe uma correlação

positiva entre a adoção dos critérios ESG e a geração de retorno.

…e o Brasil não fica para trás! Seguindo a tendência global observada nos índices ESG, quando analisamos dois índices ESG diferentes na Bolsa de Valores brasileira, eles também têm superado a performance

média do mercado: (i) desde seu lançamento, em 2006, Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE) têm apresentado performance acima da média do mercado de +42,7pb (+274% vs. +232% do

Ibovespa) - Figura 08; e (ii) o Índice MSCI Brazil ESG, de 2014 até hoje, caiu -11,5%, segurando parte das perdas e performando +17,3pb acima de seu benchmark - Figura 09.
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Escolhemos o índice ISE da B3 como benchmark

Qual índice ESG deve ser comparado com nossa carteira?

6Fonte: Bloomberg e XP Research.

Com qual índice devemos comparar nossa carteira ESG? Três fatores-chave nos levaram a escolher o Índice ISE como nosso benchmark: (i) histórico: lançado em 2006, o Índice ISE possui um período maior de

informações históricas; (ii) universo: é composto por um número limitado de empresas – 40; e (iii) composição setorial: os setores Financeiro e de Materiais têm menor representação no ISE do que no IBOV,

enquanto para setores de Consumo Discricionário, Industrial, Utilities e Serviços de Comunicação o contrário se faz válido (Figura 10).

ISE é a nossa escolha, através de reconhecermos suas lacunas... Lançado pela B3 em 2006, o ISE é um indicador das empresas com reconhecido compromisso junto às práticas de desenvolvimento

sustentável e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial. É importante destacar que o índice ISE vem passando, nos últimos meses, por um amplo processo de revisão de sua metodologia.

Enquanto isso, com a metodologia em vigor hoje, a carteira do índice compreende um universo de 40 ações selecionadas pelo IGC.

…mas a boa notícia é que a B3 já anunciou a nova metodologia do ISE... No dia 19 de julho, a Bolsa de Valores brasileira anunciou a nova metodologia do ISE (clique aqui para ver nosso relatório completo).

Vimos o anúncio como positivo, visto que: (i) inclui critérios mais rígidos e específicos; (ii) incentiva as empresas a abordar a agenda ESG e melhorar a divulgação de dados; (iii) conta com duas avaliações de

provedores externos (RepRisk e CDP); e (iv) aumenta a credibilidade das empresas melhores posicionadas no ISE, uma vez que o peso das mesmas no índice será baseado no seu desempenho ESG.

…que o apoiará para ser a referência dentro dos índices ESG brasileiros. Os novos critérios entrarão em vigor em janeiro de 2022 e têm como objetivo aprimorar e aumentar a aplicabilidade do Índice ISE, tanto

como referência para investimentos ESG quanto como ferramenta objetiva e eficaz de gestão da sustentabilidade para empresas e demais players do mercado. O Índice ISE, na nossa visão, mesmo com as

lacunas existentes na metodologia atual, continua sendo o índice ESG mais importante do mercado brasileiro e, sob a nova metodologia, tende a se tornar a grande referência de índice ESG, que o justifica

como nossa escolha como benchmark para nossa carteira recomendada ESG.

Figura 10: Composição setorial do ISE, IBOV e Carteira ESG XP 
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É tudo uma questão de boas práticas ESG e sólidos fundamentos

Um resumo do nosso portfólio ESG

7Fonte: Reuters e XP Research.

ESG é um processo. Além da integração de critérios ESG em nossa análise, a evolução das empresas em direção ao estado da arte em relação a fatores ambientais, sociais e de governança também é uma

jornada. Assim, isso significa que ainda vemos espaço para que, mesmo as 10 empresas melhores posicionadas nessa agenda, avancem adiante.

A importância da materialidade. Definir a materialidade dos fatores ESG em um nível setorial, apesar de ser um “trabalho em andamento” contínuo, desempenha um papel importante nesta análise. Para

auxiliar os investidores, em nossa análise ESG de uma empresa, identificamos para cada setor qual dos três pilares (Ambiental, Social e Governança) mais importa - ou seja, tem o maior relevância - possuindo

a matriz de materialidade do SASB (Sustainable Accounting Standards Board) e da MSCI como ponto de partida.

Nossas 10 ações. Combinando boas práticas ESG e sólidos fundamentos (consulte a página 05 para mais detalhes da nossa metolodolia), acabamos com 10 nomes em nossa seleção de ações ESG: Natura

& Co., Arezzo & Co., Orizon, WEG, Localiza, Totvs, Fleury, Ambev, Jalles Machado e CBA. Abaixo, apresentamos um resumo das principais estimativas financeiras para cada empresa do nosso portfólio.

Mergulhando mais fundo. Nas páginas a seguir, trazemos para cada uma das empresas que compõem nossa carteira (i) nossa visão de como ela está posicionada na perspectiva ESG; e (ii) os principais

tópicos da tese de investimento dos nossos analistas.
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Companhia Ticker Preço-atual Preço-alvo Upside Recomendação ADTV (R$ mn)
Lucro Líquido (R$ mn) P/E EV/EBITDA Mkt. Cap

2021E 2022E 2021E 2022E 2021E 2022E (R$ mn)

Ambev ABEV3 15,49 20,00 29% Compra 381 11.014 13.491 22,1x 18,1x 10,4x 9,6x 243.835

Arezzo&Co. ARZZ3 83,00 110,00 33% Compra 57 254 349 32,5x 23,7x 20,2x 15,5x 8.269

CBA CBAV3 13,54 19,00 40% Compra 22 832 1.240 9,7x 6,5x 5,9x 4,0x 8.068

Grupo Fleury FLRY3 22,35 29,00 30% Neutro 42 348 397 20,4x 17,9x 7,7x 6,9x 7.106

Jalles Machado JALL3 9,25 14,00 51% Compra 7 225 380 11,9x 11,0x 3,6x 2,7x 2.726

Localiza RENT3 54,75 76,00 39% Compra 366 1.471 1.768 28,2x 23,5x 15,6x 13,8x 41.526

Natura&Co. NTCO3 45,24 65,00 44% Compra 333 326 1.485 n.m. 42,0x 16,2x 11,2x 62.388

Orizon ORVR3 27,67 30,00 8% Compra 14 43 109 n.m. 18,1x 15,2x 8,7x 1.977

Totvs TOTS3 35,48 48,00 35% Compra 147 317 359 68,0x 60,0x 28,1x 22,7x 21.898

WEG WEGE3 39,87 50,00 25% Compra 298 3.111 3.521 53,8x 47,5x 40,3x 35,9x 167.347

Figure 11: Estimativas e recomendações



(E) Grandes esforços para reduzir seu impacto. Dois tópicos principais levaram nossa visão positiva sobre este pilar: (i) com um

portfólio de bebidas altamente dependentes de água, a ABEV implementou uma estratégia sólida de gestão de água, permitindo-lhe

relatar o menor índice de eficiência de uso de água dentro do subconjunto MSCI ACWI Brewers; e (ii) no segmento de reciclagem de

vidro, a AmBev tem 23% de suas bebidas embaladas em vidros retornáveis e 33% em garrafas PET feitas de materiais reciclados.

(S) Programas robustos de mídia social. A empresa continua a demonstrar medidas robustas para promover o consumo responsável

de álcool, uma questão fundamental para a empresa, com os esforços da AmBev incluindo principalmente programas de

conscientização do consumidor e um maior número de cervejas com baixo e sem álcool em seu portfólio. Na frente de S&S,

destacamos o investimento da empresa na formação em segurança e na introdução de tecnologias na área da segurança do trabalho.

(G) Alguns riscos existentes. A proposta de reestruturação societária da AmBev em 2012 teve como objetivo simplificar sua estrutura

corporativa, aprimorando a governança. No entanto, a AmBev optou por não ser listada no segmento do Novo Mercado. Além disso, a

empresa carece de uma maioria independente (43%), e o alto número de conselheiros com longa gestão chama nossa atenção e

levanta dúvidas se o conselho é capaz de oferecer um contrapeso eficaz à administração.

Um case que desce redondo

Ambev (ABEV3)

8
Fonte: Companhia, Reuters, MSCI e XP Research.

Nossa visão ESG: Programas sociais robustos e grandes esforços para reduzir o impacto ambiental da empresa nos levaram a ver a

AmBev como uma das empresas com melhor posicionamento ESG dentro da cobertura da XP. A empresa está comprometida com

práticas sustentáveis, adotando diversas metas agressivas de sustentabilidade e liderando programas desenvolvidos por sua

controladora (AB InBev), tendo a inovação como ferramenta.

Clique aqui para acessar nosso relatório com a análise ESG completa para AmBev (ABEV3) 

Estimativas 2020A 2021E 2022E

Receita Líquida (R$ mi) 58.379 65.402 68.202 

EBITDA (R$ mi) 21.591 21.798 23.535 

Margem EBITDA (%) 37,0% 33,3% 34,5%

Lucro Líquido (R$ mi) 12.084 11.014 13.491 

P/L (x) 20,2x 22,1x 18,1x

EV/EBITDA (x) 10,7x 10,4x 9,6x

Dividend Yield (%) 2,8% 2,2% 3,8%

AmBev (ABEV3) Compra

Preço-alvo (R$/ação) 20,00

Preço atual (R$/ação) 15,49

Upside (%) 29,1%

Market Cap (R$ mi) 243.835 

# de ações (mi) 15.739 

Free Float (%) 27.9%

ADTV (R$ mi) 381

Tese de investimento. Embora as preocupações com a variante

Delta permaneçam nas perspectivas de curto prazo, estamos

otimistas de que o ritmo de recuperação do canal on-trade (bares

e restaurantes) deve continuar, o que deve melhorar a margem da

empresa. A empresa também planeja aumentar os preços em

todas as categorias e canais, tentando recuperar a lucratividade,

mas as margens devem permanecer pressionadas devido aos

preços mais altos das commodities e à desvalorização do real

perante o dólar. O ritmo de inovações e de marcas internacionais

sendo adicionadas ao portfólio é um esforço bem-vindo que deve

ser estratégico no médio prazo.

Companhia Ticker
Novo 

Mercado?
Relatório de 

Sustentabilidade?
Matriz de 

Materialidade?
% mulheres 
(Conselho)

% mulheres 
(Diretoria
Executiva)

% Membros 
Independentes

(Conselho)

Rating MSCI ESG

Ambev [ABEV3] ✘ ✓ ✓ 33% 14% 43% CCC BBBBB AB AA

Bebidas – Consumo

AAA
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(E) Sistema de Gestão Ambiental da Arezzo como destaque. Saudamos as iniciativas sólidas nesta frente, com destaque para (i) seu

Sistema de Gestão Ambiental; (ii) o compromisso com uma cadeia de suprimentos sustentável; (iii) seus esforços positivos na

reciclagem; e (iv) as iniciativas em economia circular e logística reversa. Por outro lado, vemos espaço para melhorias no consumo de

energia e nas emissões de gases de efeito estufa (GEE), por conta da falta de disponibilidade de dados detalhados sobre ambos.

(S) Bem posicionada, mas há espaço para melhorias nos padrões de trabalho da cadeia de suprimentos. Vemos a ARZZ abraçando a

agenda de D&I, enquanto esperávamos mais evidências de programas e medidas para gerenciar sua força de trabalho, especialmente

sobre funcionários de fábricas e terceiros. Do lado positivo, saudamos (i) a implantação do TechSocial, ferramenta de gestão integrada

para fornecedores em processo de homologação e para aqueles que já estão na base da Arezzo; e (ii) sua meta de ter 100% de sua

cadeia produtiva rastreada e certificada até 2024.

(G) Contribuidor de valor de marca único. A Arezzo é uma empresa controlada, tendo como principais acionistas a família Birman, com

45,8% de participação. Seu Conselho de Administração é composto por 7 membros, sendo 3 independentes (43%) e, na diversidade,

notamos que possui 2 mulheres (29%), enquanto sua Diretoria Executiva possui 1 (20%). Por fim, em 2019, um comitê especialmente

dedicado à sustentabilidade passou a orientar essa agenda, com reporte direto ao CEO, que saudamos profundamente.

Caminhando com seus próprios passos na agenda ESG

Arezzo (ARZZ3)

9
Fonte: Companhia, Reuters, MSCI e XP Research.

Nossa visão ESG: Vemos com bons olhos os esforços e compromissos da Arezzo & Co dentro da agenda ESG, principalmente na

frente G, enquanto esperamos ver mais avanços nos pilares E e S, apesar de reconhecermos positivamente (i) o Sistema de Gestão

Ambiental da Arezzo; e (ii) os sólidos esforços da empresa para abraçar a agenda de Diversidade e Inclusão (D&I).

Clique aqui para acessar nosso relatório com a análise ESG completa para Arezzo (ARZZ3) 

Companhia Ticker
Novo 

Mercado?
Relatório de 

Sustentabilidade?
Matriz de 

Materialidade?
% mulheres 
(Conselho)

% mulheres 
(Diretoria 
Executiva)

% Membros 
Independentes

(Conselho)

Rating MSCI ESG

Arezzo [ARZZ3] ✓ ✓ ✓ 29% 33% 43% CCC BBBBB AB AA

Estimativas 2020A 2021E 2022E

Receita Líquida (R$ mi) 1.613 2.613 3.102 

EBITDA (R$ mi) 174 416 521 

Margem EBITDA (%) 10,8% 15,9% 16,8%

Lucro Líquido (R$ mi) 107 254 349 

P/L (x) 77,1x 32,5x 23,7x

EV/EBITDA (x) 47,9x 20,2x 15,5x

Dividend Yield (%) 0,6% 1,9% 0,9%

Arezzo (ARZZ3) Compra

Preço-alvo (R$/ação) 110,00

Preço atual (R$/ação) 83,00

Upside (%) 32,5%

Market Cap (R$ mi) 8.269 

# de ações (mi) 100 

Free Float (%) 53.9%

ADTV (R$ mi) 58

Varejo – Consumo

Tese de investimento. Temos uma visão construtiva para a

empresa, uma vez que (i) ela é uma empresa de alta qualidade

com perspectivas sólidas de crescimento orgânico (Ana Capri,

Vans, Reserva) além de contar com diversas opcionalidades de

crescimento (com a entrada em infantil, chinelos e vestuário

feminino); e (ii) estar bem posicionada para se beneficiar da

retomada/recuperação econômica dado que acreditamos que a

categoria de calçados foi duramente despriorizada em 2020,

principalmente no que diz respeito a sapatos sociais/casuais

(foco da Arezzo).

AAA
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(E) Produção de um dos alumínio de menor carbono da indústria. Mais de 80% da produção mundial de alumínio tem emissões acima

de 4,0 tCO2/tAl (a China é responsável por ~60% da oferta global). O Brasil, por outro lado, é um dos países mais competitivos em

termos de tCO2/tAl e, quando se trata de CBA, ela destaca-se por ser líder mundial em alumínio verde, produzindo exclusivamente este

produtos e estando no 1º quartil em emissões de CO2 na indústria global (2,66 tCO2 / tAl).

(S) Fortes esforços em saúde e segurança (S&S), juntamente com iniciativas de envolvimento da comunidade. Nesse pilar, destacamos:

(i) S&S: os esforços da CBA têm mostrado resultado, com sua taxa total de lesões registráveis estando abaixo da média do setor (3,94);

(ii) Gestão de mão de obra: a CBA tem ~ 2,4 mil funcionários e recebeu o prêmio “Great Place to Work” no Brasil; e (iii) Relacionamento

com a comunidade: a CBA possui diversos programas, além de um longo patrocínio ao instituto Votorantim.

(G) Histórico de primeira linha, apoiado pela Votorantim. A CBA é controlada pela Votorantim SA. (76% vs. 100% antes do IPO), com suas

ações listadas no Novo Mercado. Apesar de notarmos que o Conselho da empresa não possui maioria independente (40%), vemos

com bons olhos (i) a gestão experiente da CBA com histórico comprovado, apoiada pela Votorantim; e (ii) presença feminina nos

Conselhos da empresa, que representam 20% e 29% do Conselho de Administração e da Diretoria da CBA, respectivamente.

10
Fonte: Companhia, Reuters, MSCI e XP Research.

Nossa visão ESG: À medida que o mundo está se movendo em direção a um futuro mais verde, vemos o alumínio como o material de

escolha para a transição energética global, sendo um candidato chave para uma mudança estrutural em relação à percepção ESG.

Portanto, a pegada operacional voltada para o meio ambiente da CBA, juntamente com os altos padrões ESG, nos levam a ver a

empresa se destacando em relação pares, estando bem e estrategicamente posicionada para o futuro adiante.

Clique aqui para acessar nosso relatório com a análise ESG completa para CBA (CBAV3) 

Líder em alumínio verde com conceitos ESG intrínsecos em seu modelo de negócio

Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3)

Companhia Ticker
Novo 

Mercado?
Relatório de 

Sustentabilidade?
Matriz de 

Materialidade?
% mulheres 
(Conselho)

% mulheres 
(Diretoria 
Executiva)

% Membros 
Independentes

(Conselho)

Rating MSCI ESG

CBA [CBAV3] ✓ ✓ ✓ 20% 29% 40%

Estimativas 2020A 2021E 2022E

Receita Líquida (R$ mi) 5.411 7.476 8.526 

EBITDA (R$ mi) 662 1.594 2.269 

Margem EBITDA (%) 12,2% 21,3% 26,6%

Lucro Líquido (R$ mi) (832) 832 1.240 

P/L (x) n.m. 9,7x 6,5x

EV/EBITDA (x) 15,7x 5,9x 4,0x

Dividend Yield (%) 0,0% 0,0% 3,8%

CBA (CBAV3) Compra

Preço-alvo (R$/ação) 19,00

Preço atual (R$/ação) 13,54

Upside (%) 40%

Market Cap (R$ mi) 8.068 

# de ações (mi) 596 

Free Float (%) 0%

ADTV (R$ mi) 22

M&M – Metais

CCC BBBBB AB AA AAA

Tese de investimento. Acreditamos que a CBA esteja bem

posicionada para aproveitar a resiliência dos preços do alumínio,

uma vez que o consumo global segue forte. Os preços do

alumínio subiram 13% em reais (7% em dólares) em setembro e

permanecem como uma das commodities que melhor

performaram em 2021. Também estamos otimistas em relação

ao plano de expansão da CBA para os próximos anos, já que a

empresa espera explorar bauxita de alta qualidade, aumentar a

produção de alumínio e melhorar as instalações de reciclagem.

/ Carteira XP ESG
Equity Research
1 de outubro de 2021

https://conteudos.xpi.com.br/esg/radar-esg-companhia-brasileira-de-aluminio-cbav3-uma-lider-em-aluminio-verde-com-forte-posicionamento-esg/


(E) Padrões elevados. O Fleury foi pioneiro no setor ao implantar um sistema ambiental integrado e certificado, além de iniciativas

robustas no que se refere a (i) gestão de resíduos e água, com destaque para a destinação de resíduos definida de acordo com o tipo e

com base nos procedimentos do Sistema de Gestão Ambiental; além (ii) da eficiência energética, no caminho do aumento da

aquisição de energia renovável no mercado livre de energia.

(S) A gestão do trabalho é o principal destaque. O Fleury está bem posicionado neste pilar, com destaque para: (i) Saúde e Segurança:

100% de seus produtos e serviços são avaliados nessas questões, sendo que a política da companhia estabelece diretrizes para

garantir a abordagem adequada em seus operações; e (ii) esforços robustos na agenda de diversidade e inclusão, juntamente com um

programa de treinamento de funcionários de alto nível. Em segurança de dados, apesar de ter uma política, notamos que o FLRY não

inclui planos proativos de resposta à violação de dados.

(G) Destacando-se vs. pares. O Fleury faz parte do ISE desde 2014, e do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) na carteira do DJSI

EM 2020/21. Em relação ao Conselho de Administração, ele carece de maioria independente (40%), enquanto na diversidade,

destacamos que a CEO da empresa é uma mulher, o que coloca o Fleury dentre as poucas empresas brasileiras listadas com uma

mulher ocupando esse cargo. Além disso, vale mencionar a recente criação de um Comitê ESG, o qual vemos com bons olhos.

ESG no coração da empresa; Destacando-se vs. pares

Fleury (FLRY3)
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Fonte: Companhia, Reuters, MSCI e XP Research.

Nossa visão ESG: Para o Fleury, vemos a agenda ESG diretamente ligada à sua missão e estratégia, agregando valor para a empresa,

levando-nos a vê-la se destacando vs. pares em uma perspectiva ESG, bem como em um espectro mais amplo, estando bem

posicionados sob a cobertura da XP.

Clique aqui para acessar nosso relatório com a análise ESG completa para Fleury (FLRY3) 

Estimativas 2020A 2021E 2022E

Receita Líquida (R$ mi) 2.972 3.262 3.410 

EBITDA (R$ mi) 853 986 1.061 

Margem EBITDA (%) 28,7% 30,2% 31,1%

Lucro Líquido (R$ mi) 268 348 397 

P/L (x) 26,5x 20,4x 17,9x

EV/EBITDA (x) 9,3x 7,7x 6,9x

Dividend Yield (%) 3,2% 0,9% 1,2%

Fleury (FLRY3) Neutro

Preço-alvo (R$/ação) 29,00

Preço atual (R$/ação) 22,35

Upside (%) 30%

Market Cap (R$ mi) 7.106 

# de ações (mi) 317 

Free Float (%) 55%

ADTV (R$ mi) 42

H&E – Laboratórios

Tese de investimento. Temos uma recomendação Neutra e preço-

alvo de R$29/ação (30,0% de potencial de valorização), tendo

como um dos principais pontos de atenção uma posição

desfavorável na cadeia de valor de saúde, na qual as empresas de

laboratório possuem poder de barganha limitado e dificuldade em

reajustar os preços. Como pontos positivos para a tese, além do

destaque ESG, vemos as novas iniciativas buscando

diversificação do portfólio de produtos e serviços, além da

possibilidade de movimentos consolidação.

Companhia Ticker
Novo 

Mercado?
Relatório de 

Sustentabilidade?
Matriz de 

Materialidade?
% mulheres 
(Conselho)

% mulheres 
(Diretoria 
Executiva)

% Membros 
Independentes

(Conselho)

Rating MSCI ESG

Fleury [FLRY3] ✓ ✓ ✓ 20% 25% 40% CCC BBBBB AB AA AAA
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(E) Gestão integrada dentro da Diretoria de Sustentabilidade. A Jalles mapeou o uso do solo de sua propriedade e a área protegida

permanente, além de grande parte da produção de açúcar ser orgânica, reduzindo o risco de contaminação do solo e da água. Além

disso, a empresa monitora a flora e a fauna de sua propriedade, as emissões de gases de efeito estufa e o uso da água.

(S) A frente social está no DNA. A Jalles tem políticas e práticas de ética empresarial relativamente fortes, como treinamento de

funcionários. Além disso, como player regional, a empresa tem em seu DNA a ideia de construir um ecossistema melhor para os

colaboradores e seus familiares, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social. Desde 2018, é listada como uma das

melhores empresas do Centro-Oeste pelo Great Place to Work.

(G) Uma referência para o setor. A Jalles tinha comitês para as principais questões estratégicas já existentes anos antes do IPO e,

apesar de sua posição de 1ª oferta pública no setor de agronegócios desde 2013, a empresa é um player bem estabelecido com uma

equipe de RI desde 2014 e finanças auditadas desde 1987. O Conselho de Administração da Jalles ainda carece de maioria

independente, enquanto na diversidade, notamos que carece de membros do sexo feminino em sua Diretoria Executiva e tem apenas

uma mulher no Conselho de Administração.

12
Fonte: Companhia, Reuters, MSCI e XP Research.

Nossa visão ESG: Apesar de fazer parte de um setor muito sensível no pilar E, vemos Jalles bem comprometida com a agenda ESG,

com destaque para: (i) E: a empresa produz uma grande parte de seu açúcar organicamente, portanto, com menos

impactos adversos no meio ambiente; (ii) S: A Jalles possui diversos programas de apoio à população de Goianésia / GO, onde fica a

sede; e (iii) G: boa governança da Jalles.

Clique aqui para acessar nosso relatório com a análise ESG completa para Jalles (JALL3) 

Plantando as sementes ESG

Jalles Machado (JALL3)

Estimativas 2020A 2021E 2022E

Receita Líquida (R$ mi) 891 1.057 1.271 

EBITDA (R$ mi) 642 781 998 

Margem EBITDA (%) 72,0% 73,9% 78,5%

Lucro Líquido (R$ mi) 77 225 380 

P/L (x) 34,9x 11,9x 7,0x

EV/EBITDA (x) 4,3x 3,6x 2,7x

Dividend Yield (%) 0,1% 0,6% 5,1%

Jalles (JALL3) Compra

Preço-alvo (R$/ação) 14,00

Preço atual (R$/ação) 9,25

Upside (%) 51%

Market Cap (R$ mi) 2.726 

# de ações (mi) 289 

Free Float (%) 35.9%

ADTV (R$ mi) 7

Agro – Açúcar & Etanol

Tese de investimento. A JALL3 possui a vantagem de ter uma

menor volatilidade de sua receita devido à parte de sua produção

de açúcar ser orgânica, produto que está mais distante das

oscilações do mercado de commodities. Mais de 1/3 da receita

da Jalles é proveniente de produtos não commoditizados, mas,

ainda assim, a empresa deverá ser favorecida pelo momento

positivo dos preços do etanol no mercado spot. Devido aos

sistemas de irrigação na maior parte de seus canaviais, enquanto

o setor perdeu cerca de 20% da produção este ano por causa da

seca e de geadas, alguns players até mais do que isso, a Jalles

não foi afetada.

Companhia Ticker
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Mercado?
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Rating MSCI ESG

Jalles [JALL3] ✓ ✓ ✓ 14% 0% 29% Não disponível
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(E) Grande divulgação aliada a grandes esforços. Reconhecemos positivamente os atuais esforços da empresa neste pilar, com

destaque para a adoção da energia solar como principal fonte de energia para as operações da empresa. Mesmo assim, ainda vemos

espaço para melhorias, principalmente no que se refere às emissões de gases de efeito estufa da Localiza - por outro lado, não vemos

isso como um grande risco, visto que os atuais projetos e programas da empresa sobre o assunto nos levam a esperar um redução

positiva das emissões nos próximos anos.

(S) Fortes programas de engajamento dos funcionários. A Localiza está bem posicionada no que diz respeito ao pilar S, estando

comprometida com (i) o Pacto Global; (ii) a Agenda da ONU para 2030; e (iii) o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção

do Instituto Ethos. Adicionalmente, destacamos os fortes programas de engajamento dos funcionários da RENT (com rotatividade

anual de funcionários de 11%, bem abaixo de seus pares), além de políticas bem definidas.

(G) Destacando-se vs. pares. A estrutura acionária da Localiza é composta pelas famílias fundadoras, família Mattar (10,6%) e família

Brandão Resende (10,1%), com free float de 79%. Além disso, saudamos que a Localiza tenha uma maioria independente em seu

Conselho de Administração, embora observemos que (i) Eugenio Pacelli Mattar, parte da família fundadora, ocupa o cargo de CEO e

Conselheiro da Localiza; e (ii) ainda há espaço para melhorias no que diz respeito à diversidade na liderança da empresa.

Liderando a corrida; Uma das melhores posicionadas em nossa cobertura

Localiza (RENT3)
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Fonte: Companhia, Reuters, MSCI e XP Research.

Nossa visão ESG: Vemos a Localiza como a melhor posicionada em seu setor, destacando-se no pilar G, dada suas diretrizes positivas

em governança e uma maioria independente no Conselho. No E, a RENT aposta na transparência das suas emissões e contribuição

para uma economia de baixo carbono, enquanto no S vemos a qualidade dos seus serviços como um diferencial competitivo.

Clique aqui para acessar nosso relatório com a análise ESG completa para Localiza (RENT3) 

Localiza (RENT3) Compra

Preço-alvo (R$/ação) 76,00

Preço atual (R$/ação) 54,75

Upside (%) 39%

Market Cap (R$ mi) 41.526 

# de ações (mi) 758 

Free Float (%) 79.0%

ADTV (R$ mi) 366

Estimativas 2020A 2021E 2022E

Receita Líquida (R$ mi) 10.308 13.285 17.215 

EBITDA (R$ mi) 2.468 3.190 3.783 

Margem EBITDA (%) 23,9% 24,0% 22,0%

Lucro Líquido (R$ mi) 1.048 1.471 1.768 

P/L (x) 39,6x 28,2x 23,5x

EV/EBITDA (x) 19,7x 15,6x 13,8x

Dividend Yield (%) 0,6% 0,8% 1,1%

Logística – Aluguel de carros

Tese de investimento. Vemos um cenário saudável para a Localiza

e seu setor. No RaC, esperamos que a trajetória de crescimento

continue com base em (i) ganhos de participação de mercado

sobre players com menor escala; e (ii) crescimento geral do

mercado, suportado pela (a) maior acessibilidade aos produtos

após as quedas de preços; (b) baixa penetração em segmentos

novos, porém relevantes; e (c) recuperação da atividade

econômica. No GTF, acreditamos que o segmento deva se

beneficiar da (i) contínua consolidação de mercado, ainda sub-

penetrado em aluguéis corporativos de longo prazo; e (ii) serviços

inovadores que implicam novas [e grandes] vias de crescimento.

Companhia Ticker
Novo 

Mercado?
Relatório de 

Sustentabilidade?
Matriz de 

Materialidade?
% mulheres 
(Conselho)

% mulheres 
(Diretoria 
Executiva)

% Membros 
Independentes

(Conselho)

Rating MSCI ESG

Localiza [RENT3] ✓ ✓ ✓ 17% 11% 67% Not AvailableCCC BBBBB AB AA AAA
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(E) Uma empresa neutra em carbono. Vemos a NTCO com uma forte responsabilidade ambiental, dado (i) seu compromisso em apoiar

a Amazônia brasileira; (ii) o desempenho superior da NTCO na gestão de emissões de CO2 em toda a cadeia de valor (meta de atingir

emissões de GEE de zero líquido até 2030; (iii) seus esforços para reduzir o desperdício de embalagens e promover a reciclagem; e (iv)

a boa posição da empresa para aproveitar o crescimento oportunidades de produtos ecológicos e mais saudáveis.

(S) Esforços em diversidade e seu modelo de venda direta conduzem a nossa visão positiva. A Natura&Co. está bem posicionada neste

pilar, apoiada em: (i) seu compromisso em garantir a diversidade, com sua força de trabalho sendo consideravelmente mais diversa

que a média do mercado; (ii) seu modelo de venda direta como forma eficaz de promover a inclusão social - 8 milhões de consultoras

de vendas considerando as quatro marcas; e (iii) gestão da cadeia de abastecimento e qualidade do produto.

(G) O pilar com maior espaço para melhorias. Saudamos (i) a maioria independente no Conselho (70%); e (ii) o fato de que as mulheres

representam +30% do Conselho e Diretoria, mas notamos que o excesso de conselheiros, juntamente com a falta de um comitê de

remuneração totalmente independente, pode ser uma preocupação potencial para os investidores . Por fim, destacamos que o NTCO é

um dos poucos integrantes do Índice MSCI Brasil que definiu metas ESG como parte do processo de remuneração de seus executivos.

14
Fonte: Companhia, Reuters, MSCI e XP Research.

Nossa visão ESG: Como ‘empresa B', a Natura é uma das empresas com melhor posicionamento ESG na cobertura, integrando a

sustentabilidade em sua estratégia central, com divulgação e metas abrangentes, construindo uma reputação de alto nível para tratar

todos os stakeholders com responsabilidade. Vemos a NTCO transformando desafios socioambientais em oportunidades de

negócios, ao mesmo tempo em que desfruta de um momento em que todos os olhos estão voltados para ESG.

Clique aqui para acessar nosso relatório com a análise ESG completa para Natura&Co. (NTCO3) 

Transformando desafios socioambientais em oportunidades de negócios

Natura&Co. (NTCO3)

Estimativas 2020A 2021E 2022E

Receita Líquida (R$ mi) 36.922 42.807 45.572 

EBITDA (R$ mi) 3.812 4.224 6.011 

Margem EBITDA (%) 10,3% 9,9% 13,2%

Lucro Líquido (R$ mi) (664) 326 1.485 

P/L (x) n.m. n.m. 42,0x

EV/EBITDA (x) 17,8x 16,2x 11,2x

Dividend Yield (%) 0,0% 0,0% 0,5%

Natura&Co. (NTCO3) Compra

Preço-alvo (R$/ação) 65,00

Preço atual (R$/ação) 45,24

Upside (%) 44%

Market Cap (R$ mi) 62.388 

# de ações (mi) 1.379 

Free Float (%) 55.7%

ADTV (R$ mi) 333

Tese de investimento. Temos uma visão construtiva para a

empresa, uma vez que (i) ela é uma empresa de alta qualidade

com perspectivas sólidas de crescimento orgânico (Ana Capri,

Vans, Reserva) além de contar com diversas opcionalidades de

crescimento (com a entrada em infantil, chinelos e vestuário

feminino); e (ii) estar bem posicionada para se beneficiar da

retomada/recuperação econômica dado que acreditamos que a

categoria de calçados foi duramente despriorizada em 2020,

principalmente no que diz respeito a sapatos sociais/casuais

(foco da Arezzo).

Varejo – Consumo discricionário

Companhia Ticker
Novo 

Mercado?
Relatório de 

Sustentabilidade?
Matriz de 

Materialidade?
% mulheres 
(Conselho)

% mulheres 
(Diretoria 
Executiva)

% Membros 
Independentes

(Conselho)

Rating MSCI ESG
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(E) Emissão de RCEs é o principal destaque. A Orizon tem forte atuação em atividades ambientalmente corretas, com destaque para: (i)

geração robusta de crédito de carbono, sendo a maior geradora de RCEs do Brasil; (ii) minimização do uso de depósitos de lixo no

Brasil por meio de suas operações de aterro; e (iii) produção de energia renovável a partir do biogás.

(S) Favorecendo a saúde da população. O serviço de gerenciamento de resíduos não só protege o meio ambiente, mas também

favorece a saúde da população. Nesse sentido, a Orizon está engajada no desenvolvimento de atividades educacionais e na utilização

de catadores informais no mercado formal. Além disso, ela está comprometida com a saúde e segurança de seus colaboradores: além

da capacitação de seus funcionários, a Orizon possui um Código de Ética aplicável a todos os seus colaboradores e subsidiárias, além

de um Comitê Interno de Ética.

(G) Segmento do Novo Mercado. A Orizon (ex-Haztec), foi fundada em 1999 como uma provedora de serviços ambientais. Em 2013,

Milton Pilão, Ismar Assaly e Dalton Canelhas - atuais acionistas controladores - adquiriram o controle da empresa e realizaram um

turnaround. Desde então, a Orizon posicionou-se com foco estratégico no tratamento e destinação de resíduos. Em relação ao

Conselho de Administração da Orizon, notamos que falta uma maioria independente (~ 28%) e quando se trata de diversidade, vemos

espaço para melhorias.

15
Fonte: Companhia, Reuters, MSCI e XP Research.

Nossa visão ESG: Como uma empresa de tratamento e recuperação de resíduos, vemos a Orizon como uma provedora de soluções

chave para a tendência ESG, com seu modelo de negócios baseado na economia circular. Em nossa opinião, o compromisso da

Orizon com a agenda ESG desempenha um papel importante em sua estratégia e, olhando adiante, esperamos ainda mais por vir.

Clique aqui para acessar nosso relatório com a análise ESG completa para Orizon (ORVR3) 

Quando ESG está escrito no DNA

Orizon (ORVR3)

Estimativas 2020A 2021E 2022E

Receita Líquida (R$ mi) 392 415 501 

EBITDA (R$ mi) 153 135 252 

Margem EBITDA (%) 39,1% 32,4% 50,3%

Lucro Líquido (R$ mi) 24 43 109 

P/L (x) n.m. n.m. 18,1x

EV/EBITDA (x) 14,9x 15,2x 8,7x

Dividend Yield (%) 0,0% 0,0% 0,0%

Orizon (ORVR3) Compra

Preço-alvo (R$/ação) 30,00

Preço atual (R$/ação) 27,67

Upside (%) 8%

Market Cap (R$ mi) 1.977 

# de ações (mi) 1.379 

Free Float (%) 27.4%

ADTV (R$ mi) 14

Utilities – Resíduos

Tese de investimento. Nossa visão positiva se baseia em: (i)

grandes perspectivas de crescimento apoiadas por fundamentos

sólidos e um momento regulatório favorável, que levará a um

aumento na demanda anual por aterros de +29 milhões de

toneladas até 2024 com o fechamento de 3.000 lixões no Brasil;

(ii) o modelo de negócios resiliente da empresa, com receitas

previsíveis devido à natureza do negócio; (iii) altas barreiras de

entrada de novos competidores, dado o rigoroso processo de

licenciamento; (iv) avenidas de crescimento orgânico nos aterros

que a companhia possuí; e (v) oportunidades de crescimento

inorgânico.
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(E) Fortes esforços para reduzir seus impactos. Embora a pegada ambiental do setor de tecnologia seja pequeno comparado a outras

indústrias, vemos a Totvs à frente de seus pares, impulsionada por (i) seus esforços para agregar valor em toda a sua cadeia pelo

desenvolvimento de produtos e serviços; e (ii) divulgação e transparência de dados, com um sólido histórico de indicadores-chave

ambientais. Por outro lado, ainda vemos espaço para capturar oportunidades adicionais em inovação em tecnologia limpa.

(S) Todos os olhos na segurança de dados. Apreciamos as iniciativas atuais da empresa no pilar S, principalmente na (i) gestão do

trabalho, devido aos amplos benefícios proporcionados e aos programas de desenvolvimento de carreira; e (ii) agenda de diversidade e

inclusão, com destaque para a adesão da Totvs aos Princípios de Empoderamento da Mulher (WEPs), que a nosso ver é fundamental

para o avanço da empresa nessa agenda daqui em diante. Quando o assunto é segurança de dados, apesar de vermos espaço para

melhorias, a nosso ver, a empresa está no caminho certo para avançar neste importante tema.

(G) Maioria independente no Conselho é o destaque. A Totvs é uma Corporation, com ações listadas no Novo Mercado e práticas de

governança de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Em relação ao Conselho, destacamos: (i) a maioria

independente (86%); e (ii) a presença de 2 mulheres (29%). Por fim, reconhecemos positivamente o lançamento de uma Política de

Sustentabilidade ESG pela Totvs.
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Fonte: Companhia, Reuters, MSCI e XP Research.

Nossa visão ESG: Vemos a Totvs bem posicionada na agenda ESG e à frente de seus pares no setor de tecnologia, principalmente com

base em (i) compromissos sólidos, com destaque para a Política de Sustentabilidade ESG; e (ii) divulgação de dados ESG de alto nível,

o que nos leva a ver a empresa liderando o caminho quando se trata de transparência.

Clique aqui para acessar nosso Relatório* com a Análise ESG complete para Totvs (TOTS) 

Sólidos compromissos e uma divulgação ESG de alto nível

Totvs (TOTS3)

Estimativas 2020A 2021E 2022E

Receita Líquida (R$ mi) 2.596 3.150 3.757 

EBITDA (R$ mi) 598 735 911 

Margem EBITDA (%) 23,1% 23,3% 24,3%

Lucro Líquido (R$ mi) 296 317 359 

P/L (x) 72,8x 68,0x 60,0x

EV/EBITDA (x) 34,5x 28,1x 22,7x

Dividend Yield (%) 0,5% 0,3% 0,4%

Totvs (TOTS) Compra

Preço-alvo (R$/ação) 48,00

Preço atual (R$/ação) 35,48

Upside (%) 35%

Market Cap (R$ mi) 21.898 

# de ações (mi) 608 

Free Float (%) 85.3%

ADTV (R$ mi) 147

Tese de investimento. Nossa tese de investimento de Totvs é

baseada em (i) expansão do negócio principal com vendas

cruzadas e upselling; (ii) entrada em novos mercados

(principalmente nos segmentos de Business Performance e

Techfin); (iii) re-rating: enxergamos um risco-retorno atraente nos

múltiplos atuais em comparação com pares internacionais e

novos segmentos (Business Performance e Techfin); e (iv)

Follow On concluído em set/21 (~ R$ 1,4bi, 100% primário) para

financiar aquisições estratégicas.

TMT – Tech

Companhia Ticker
Novo 

Mercado?
Relatório de 

Sustentabilidade?
Matriz de 

Materialidade?
% mulheres 
(Conselho)

% mulheres 
(Diretoria 
Executiva)

% Membros 
Independentes

(Conselho)

Rating MSCI ESG

Totvs [TOTS3] ✓ ✓ ✓ 29% 14% 86% Not AvailableCCC BBBBB AB AA AAA

/ Carteira XP ESG
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(E) Bem posicionada para capitalizar sobre a crescente demanda por energia limpa. Em nossa opinião, três mudanças importantes

estão sendo observadas neste setor: (i) a contínua transição para fontes renováveis; (ii) tendência mundial de eletrificação; e (iii)

migração do sistema de transporte para um formato mais verde. Como uma empresa exposta à tendência de eletrificação e ao setor

de energias renováveis, vemos a WEG bem posicionada para ser um player líder na mudança para uma economia de baixo carbono.

(S) Menos material, mas ainda importante de monitorar. Nesse pilar, destacamos dois temas: (i) gestão da mão de obra: a operação da

WEG é intensiva em mão de obra e, apesar de reconhecermos o treinamento regular oferecido para sua força de trabalho, ainda vemos

espaço para melhorias; e (ii) saúde e segurança (S&S): a WEG declara estar de acordo com as normas e diretrizes da legislação

brasileira e convenções internacionais relativas a S&S ocupacional de sua força de trabalho, além da presença de um comitê de S&S.

(G) Padrões elevados, mas a diversidade de gênero falha. A WEG tem suas ações listadas no Novo Mercado e a estrutura de

governança da empresa supera as de seus pares no mercado brasileiro. A WEG é uma empresa controlada, cujo acionista controlador

detém 64,53% do capital. No que se refere ao Conselho de Administração da empresa, notamos que carece de maioria independente

(28%) e, em termos de diversidade, há muito espaço para melhorias, uma vez que nem Conselho de Administração nem Diretoria (13

membros) têm mulheres presença.
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/ Carteira XP ESG

Nossa visão ESG: Por ser uma empresa exposta à eletrificação, aliada à sua exposição ao setor de energias renováveis, vemos a WEG

bem posicionada para ser um player líder na mudança para uma economia de baixo carbono, utilizando a inovação como ferramenta,

com destaque para sua governança robusta e grandes esforços para abraçar a crescente demanda por energia limpa.

Clique aqui para acessar nosso relatório com a análise ESG completa para WEG (WEGE3) 

Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante

WEG (WEGE3)

Estimativas 2020A 2021E 2022E

Receita Líquida (R$ mi) 17.470 21.755 24.353 

EBITDA (R$ mi) 3.268 4.069 4.563 

Margem EBITDA (%) 18,7% 18,7% 18,7%

Lucro Líquido (R$ mi) 2.341 3.111 3.521 

P/L (x) 71,5x 53,8x 47,5x

EV/EBITDA (x) n.m. 40,3x 35,9x

Dividend Yield (%) 0,5% 1,0% 1,1%

WEG (WEGE3) Compra

Preço-alvo (R$/ação) 50,00

Preço atual (R$/ação) 39,87

Upside (%) 25%

Market Cap (R$ mi) 167.347 

# de ações (mi) 4.197 

Free Float (%) 35.5%

ADTV (R$ mi) 298

Tese de investimento. Nossa visão positiva para a WEG é

baseada em quatro pilares principais: (i) retomada

macroeconômica suportando novos investimentos na indústria

de transformação, além da transição energética em direção a

fontes renováveis suportando um bom momento de crescimento

de receita de curto-prazo; (ii) crescimento de longo prazo

baseado na internacionalização e inovação da companhia; (iii)

execução sólida baseada em um sistema vertical; (iv) além de

um bom posicionamento diante dos temas ESG.

Bens de Capital – Industrial
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