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Depois de quase três anos, mais uma vez o BBI realizou reunião presencial e visitou uma ampla gama de 

investidores globais em quatro cidades diferentes dos EUA na semana passada. Em relação aos principais 

tópicos, destacamos: (i) Questões sobre como o aumento da taxa de juros nos EUA pode impactar o ciclo de alta 

da taxa de juros no Brasil; (ii) a qualidade dos ativos foi a principal preocupação dos grandes bancos e 

incumbentes do Brasil; (iii) o BTG Pactual despertou considerável interesse apesar do ambiente de altas taxas de 

juros. Por fim, concluímos que os investidores estão tentando encontrar a melhor maneira de navegar pelo 

ambiente de taxas de juros mais altas globalmente, que deve durar um prazo mais longo do que o previsto 

anteriormente. 

Como você vê o ciclo das taxas de juros no Brasil após a decisão do Federal Reserve dos EUA? Investidores 

estão tentando entender como a alta dos juros nos EUA impactará o ciclo no Brasil, indicando que o Banco Central 

do Brasil (BCB) será obrigado a realizar novas altas. De fato, muitos investidores acreditam que o aumento das 

taxas de juros provavelmente desencadeará uma depreciação adicional do real em relação ao dólar, o que 

poderia, por sua vez, pressionar a inflação no Brasil. Dessa forma, novas altas de juros devem ser esperadas 

no Brasil. De fato, na semana passada o Banco Central do Brasil elevou a taxa Selic pela 11ª reunião consecutiva 

para 13,25% (alta de 0,50 p.p.), e a equipe econômica do BBI espera pelo menos mais um aumento de 0,50 p.p. 

em agosto, levando a Selic para 13,75% e permanecendo nesse patamar pelo menos até o 2T23. 

Bancos grandes/incumbentes são vistos como nomes defensivos em meio ao cenário de juros mais altos? 

As conversas sobre os grandes bancos brasileiros se limitaram principalmente a preocupações com a qualidade 

dos ativos. Embora os investidores pareçam acreditar que a qualidade dos ativos continuará a se deteriorar nos 

próximos trimestres, o cenário de taxas de juros mais altas também deve continuar beneficiando os spreads 

e a receita líquida de juros, enquanto os bancos grandes/incumbentes ainda estão negociando em 

avaliações atraentes. Portanto, parece-nos que muitos investidores veem o Itaú como um nome defensivo 

que pode navegar por esse cenário, enquanto o Banco do Brasil deve enfrentar mais riscos devido às 

próximas eleições presidenciais e parlamentares, apesar de ter fundamentos sólidos. 

BTG Pactual: atrai o maior interesse de investidores globais. O BTG Pactual dominou nossas interações com 

investidores globais nos EUA. De fato, os investidores demonstraram interesse significativo no banco, destacando 

sua resiliência de resultados mesmo em um cenário de taxas de juros mais altas. Embora existam preocupações 

sobre a volatilidade das vendas e ganhos comerciais, os investidores ainda estão confiantes sobre o forte 

crescimento dos lucros e ROE do banco em 2022E e 2023E. No entanto, outros acreditam que o sentimento sobre 

os players do “mercado de capitais”, como o BTG Pactual, deve ser desfavorável, devido às taxas de juros mais 

altas globalmente, que devem durar mais do que o esperado anteriormente, o que pode continuar pesando nos 

preços das ações, apesar dos fundamentos sólidos. 

Nossa visão: Nós deixamos os EUA com uma visão clara de que taxas de juros mais altas globalmente, que devem 

durar mais do que o esperado, provavelmente serão os principais impulsionadores das decisões de investimento 

e que, embora alguns casos de análise do micro para o macro possam fazer sentido (como o BTG Pactual), a 

abordagem top-down (do macro para o micro) provavelmente dominará as decisões de investimento, como o 

Itaú. Enquanto isso, os casos de fintechs/crescimento provavelmente permanecerão fora de seu radar, mas não 

apenas devido ao impacto de taxas de juros mais altas nas avaliações, mas também devido a dúvidas sobre seus 

modelos de negócios e incertezas sobre a lucratividade de longo prazo. 
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Este relatório é uma versão em português do relatório institucional divulgado pelo Banco Bradesco BBI em 20/06/2022. 
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Disclaimer 

Este relatório foi preparado pela equipe de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Ágora), sociedade sob controle indireto do Banco Bradesco S.A. O presente relatório se destina ao uso exclusivo do 

destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Ágora. 

A distribuição desse relatório é realizada somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta ou recomendação de qualquer valor mobiliário. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na 

data de sua publicação, entretanto, não representam por parte da Ágora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas no julgamento dos 

analistas de investimento envolvidos na sua elaboração e são limitadas às companhias e aos ativos objetos de sua análise nos termos da Resolução CVM nº 20, e estão, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio. 

A Ágora esclarece que reproduziu no presente relatório análises realizadas pela Bradesco Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, sendo ambas sociedades integrantes do grupo econômico do Banco Bradesco S.A. Os analistas de 

investimentos declaram que pactuam com as opiniões expressadas nas referidas análises ora reproduzidas. 

Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Resolução CVM n° 20: 

Os analistas de investimento declaram que as opiniões contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais sobre o comportamento dos valores mobiliários objeto desse relatório, e que foram elaboradas de 

forma totalmente independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora e demais empresas do grupo Bradesco. 

A remuneração dos analistas de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações financeiras realizadas pela Ágora. 

Consulte os riscos da operação e compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. 

Declarações nos termos do Art. 22 da Resolução Nº 20, referentes às empresas cobertas pelos analistas de investimento da Ágora e Bradesco Corretora:  

O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empresas Cielo S.A. e Fleury S.A.. A BRADESPAR S.A., cujo grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o 

Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A.. 

Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários objeto de análise. 

O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta pública de distribuição de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A Ágora CTVM está participando como distribuidora nas ofertas públicas das seguintes empresas: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhia e/ou prestou serviços de outra natureza para as seguintes empresas: AES Brasil Energia 

S.A., Allied Tecnologia S.A., Alpargatas S.A., Ânima Holding S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Inter S.A., Brasal Energia S.A., BRF S.A., C&A MODAS S.A., CM Hospitalar S.A., Companhia Brasileira de Aluminio., Cooperativa Central de Credito Rural 

com Interacao Solidaria - Central Cresol Sicoper., CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Eletrica Paulista., Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações., Desktop - Sigmanet Comunicação Multimídia S.A., 

Diagnosticos da América S.A., Dimed S.A., Distribuidora de Medicamentos, Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Energisa S.A., Eneva S.A., Fleury S.A., Fras-le S.A., Getninjas Atividades de Internet., Guararapes Confeccoes S.A., G2D 

Investment Ltd., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Hospital Mater Dei S.A., Hypera S.A., Iochpe Maxiom S.A., Kora Saúde Participações S.A., Light Serviços de Eletricidade S.A., JHSF Participações S.A., Livetech da Bahia Industria e 

Comercio S.A., Magazine Luiza S.A., Mobly S.A., Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., Oceanpact Serviços Marítimos S.A., Pet Center Comércio e Participações S.A., Positivo Tecnologia S.A., Raizen Energia S.A.., Randon SA Implementos 

e Participações., Rede D'or São Luiz S.A., Rumo S.A., Sendas Distribuidora S.A., Tegra Incorporadora S.A., Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., Tegra Incorporadora S.A., Unidas S.A., Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., Vamos 

Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. e Via Varejo S.A. 

Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores mobiliários das companhias: AES Brasil Energia S.A., Allied Tecnologia S.A., Alpargatas S.A., Ânima 

Holding S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Inter S.A., BRF S.A., CCR S.A., CM Hospitalar S.A., Companhia Brasileira de Aluminio., Cooperativa Central de Credito Rural com Interacao Solidaria - Central Cresol Sicoper., CTEEP - Companhia de 

Transmissão de Energia Eletrica Paulista., Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, CSHG Logística - FII., Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações., Desktop - Sigmanet Comunicação Multimídia S.A., 

Diagnosticos da América S.A., Dimed S.A., Distribuidora de Medicamentos, Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Energisa S.A., Eneva S.A., Fleury S.A., Fras-le S.A., Getninjas Atividades de Internet., Guararapes Confeccoes S.A., G2D 

Investment Ltd., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Hospital Mater Dei S.A., Hypera S.A., HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A., Iochpe Maxiom S.A., JHSF Participações S.A., Kora Saúde Participações S.A., Light Serviços de 

Eletricidade S.A., Livetech da Bahia Industria e Comercio S.A., LOG Commercial Properties e Participações S.A., Magazine Luiza S.A., Malls Brasil Plural - FII., Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., Oceanpact Serviços Marítimos S.A., Pet 

Center Comércio e Participações S.A., Petrobras Distribuidora S.A., Positivo Tecnologia S.A., Raizen Energia S.A., Randon SA Implementos e Participações., Petro Rio S.A., Rede D'or São Luiz S.A.,  Rumo S.A., Sendas Distribuidora S.A., Transmissora 

Aliança de Energia Elétrica S.A., Tegra Incorporadora S.A., Unidas S.A., Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., Vale S.A., Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., Via Varejo S.A. e Vinci Logística - FII. A Bradesco Corretora 

está participando como distribuidora nas ofertas públicas das seguintes empresas: 3R Petroleum Oleo e Gas S.A. 

A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da AMBIPAR Participações e Empreendimentos S.A. e Fomento Economico Mexicano FEMSA (FMXB34). 

 


