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Atendimento à Saúde
CVS Health Corp (CVS) – 02/nov
A CVS Health Corp divulgou nesta quarta-feira (02/11/2022) antes da abertura do mercado os
seus resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas,
apresentando um crescimento acima de 10% ao ano mesmo em um cenário econômico adverso.
Resultados Gerais:
• Receitas: US$ 81,16 bilhões vs US$ 76,75 bilhões esperado pelos analistas.
• Lucro por Ação: US$ 2,09 vs US$ 1,99 estimados.
Entre os destaques, o segmento de Benefícios de Assistência à Saúde da CVS cresceu quase 10%
em relação ao mesmo trimestre do ano passado, impulsionado em parte pelo aumento de suas
associações médicas a partir de 2021. A receita de serviços de farmácia aumentou mais de 10%
em relação ao período do ano passado, mesmo com o declínio nas vacinações contra a Covid. O
segmento de varejo e cuidados de longo prazo viu a receita aumentar quase 7%, mas seu lucro
diminuiu devido em grande parte a um declínio na demanda por testes e vacinas Covid.
A CVS abrange uma grande variedade de serviços de saúde, incluindo a venda de medicamentos
prescritos e de venda livre, os serviços de atendimento ao paciente MinuteClinic e o gerente de
benefícios farmacêuticos, CVS Caremark. A varejista sinalizou um foco renovado em assistência
médica neste trimestre, anunciando a compra da Signify, uma empresa de assistência médica
domiciliar, por US$ 8 bilhões em setembro. O movimento é similar ao que o mercado está
fazendo e reflete as expansões da própria Amazon e Walgreens em serviços de saúde.
A CVS possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 128 bilhões, P/E (price/earnings)
de 15x, beta de 0,67, dividend yield de 2,26% e no ano as suas ações caem 5,81%.
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Johnson & Johnson (JNJ) – 18/out
A Johnson & Johnson divulgou nesta terça-feira (18/10/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das expectativas
do mercado, ajudada pelo crescimento das vendas de produtos farmacêuticos.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 23,81 bilhões, vs US$ 23,48 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 2,55 vs US$ 2,49 estimado.

Entre os destaques, a J&J reduziu sua perspectiva de lucros, pois mantém cautela devido ao
impacto de um dólar americano forte no seu balanço e também dos custos inflacionários.
Lembrando que esta é uma empresa que recebe grande parte da sua renda do mercado mundial
e com o dólar forte a conversão do balanço acaba prejudicada.
O segmento farmacêutico liderou o crescimento com um aumento anual de aproximadamente
3% na receita, apoiado pelas vendas da terapia Darzalex, que adicionou US$ 2,0 bilhões
globalmente com um crescimento anual de ~30%. Enquanto isso, as vendas de Stelara
trouxeram US$ 2,4 bilhões em vendas, indicando um crescimento de ~3% em relação ao ano
anterior, e o medicamento para linfoma Imbruvica adicionou US$ 911 milhões em vendas, com
queda de ~15% em relação ao ano anterior. O destaque negativo veio pelas vendas da vacina da
COVID-19 da empresa caíram cerca de 3% para US$ 489 milhões em comparação com US$ 544
milhões no trimestre anterior e que são esperadas cair ainda mais nos próximos trimestres.
A JNJ possui um valor de mercado de aproximadamente $ 437 bilhões, PE (price/earnings) de
24,22, beta de 0,56, dividend yield de 2,71% e no ano as suas ações caem -2,62%.

UnitedHealth (UNH) – 14/out
A UnitedHealth Group divulgou nesta sexta-feira (14/10/2022) no início do dia os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das
expectativas do mercado, com a empresa de saúde elevando a suas perspectivas financeiras
para os próximos trimestres.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 80,9 bilhões, vs US$ 80,54 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 5,79 vs US$ 5,43 estimado.

Entre os destaques, a receita da UnitedHealthcare – que fornece benefícios de saúde a
indivíduos e empregadores e beneficiários do Medicare e Medicaid – no terceiro trimestre
cresceu aproximadamente 11% ano a ano para US$ 62 bilhões. A empresa disse que os ganhos
operacionais aumentaram para US$ 3,8 bilhões, em comparação com US$ 2,7 bilhões no terceiro
trimestre de 2021, refletindo o crescimento de pessoas atendidas, efeitos do COVID e
gerenciamento contínuo de custos médicos e operacionais.
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A receita da Optum, que fornece serviços para o mercado global de assistência médica, no
terceiro trimestre cresceu +17% em base anual para US$ 46,6 bilhões, enquanto os ganhos das
operações aumentaram +19,35% para US$ 3,7 bilhões. A United ressaltou que a receita por
consumidor atendido cresceu 31% ano a ano, liderada pelo crescimento em acordos de
prestação de cuidados, incluindo em casa, clínica, cirurgia ambulatorial, comportamental e
digital.
A UNH possui um valor de mercado de aproximadamente $ 481 bilhões, PE (price/earnings) de
26,90, beta de 0,74, dividend yield de 1,28% e no ano as suas ações sobem 2,69%.

Bens de Consumo Básico
Coca-Cola (KO) – 25/out
A Coca-Cola Co divulgou nesta terça-feira (25/10/2022) antes da abertura do mercado os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das
expectativas do mercado repercutindo positivamente nas ações.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 11.05 bilhões, vs US$ 10.52 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 0.69 vs US$ 0.64 estimado.

A Coca-Cola reportou um crescimento de 10% (já considerando o impacto negativo do dólar
mais alto) nas receitas para US$ 11,05 bilhões impulsionada por preços mais altos em todo o
portfólio da empresa. Os volumes de vendas cresceram 4% com destaque mais uma vez para a
a Coca-Cola Zero Sugar, com seu volume subindo 11% no trimestre. A divisão de hidratação,
esportes, café e chá da empresa registrou crescimento de volume de 5%, impulsionado pela
Powerade, Bodyarmor e pela expansão da Costa Coffee. A divisão de nutrição, suco, laticínios e
bebidas à base de plantas da Coca-Cola reportou volume flat (estável) no trimestre, o qual a
empresa atribuiu à queda da demanda por marcas locais no leste europeu.
Tão importante quanto o resultado foi o fato da empresa elevar o seu guidance para o ano, ou
seja, a Coca-Cola se mostra mais otimista com o próximo trimestre. Para 2022, a Coca-Cola agora
espera lucros por ação crescendo entre 6% a 7%, acima de sua faixa anterior de 5% a 6%; a
empresa também elevou sua perspectiva de crescimento da receita orgânica para 14% a 15%,
de uma faixa de 12% a 13%. Para 2023, no entanto a empresa ressaltou que espera que a inflação
continue elevando suas despesas, os preços das commodities permaneçam voláteis, e a força
do dólar em nível global também acaba afetando negativamente seus ganhos e receitas da CocaCola.
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A KO possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 250 bilhões, P/E (price/earnings)
de 26.17, beta de 0.57, um dividend yield de 3.06% e no ano as suas ações caem 2.77%

Mondelez International Inc (MDLZ) – 01/nov
A Mondelez International Inc divulgou nesta terça-feira (01/11/2022) ao final do dia os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas,
demonstrando que mesmo em um cenário econômico adverso, os doces continuam
apresentando uma demanda resiliente.
Resultados Gerais:
• Receitas: US$ 7,76 bilhões vs US$ 7,44 bilhões esperado pelos analistas.
• Lucro por Ação: US$ 0,74 vs US$ 0,69 estimados.
Entre os destaques, a controladora dos chocolates Milka, Oreo, Ritz, Toblerone e mais viu uma
aceleração de 8,1% na receita líquida, US$ 320 milhões acima das expectativas. A empresa com
sede em Chicago agora espera um crescimento orgânico de receita líquida de 10% ou mais,
aumentado em relação a projeção anterior de 8%, bem como um crescimento de EPS ajustado
de 10% ou mais.
Segundo o CEO Dirk Van de Put, o "desempenho no terceiro trimestre demonstra a resiliência
de nossas categorias de lanches, força de nossas marcas, amplo crescimento da receita líquida
de nossos mercados emergentes e desenvolvidos, execução efetiva de preços e sólido
crescimento de volume, permitindo-nos aumentar nossa receita líquida para o ano inteiro”.
A MDLZ possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 85 bilhões, P/E (price/earnings)
de 22,51, beta 0,67, dividend yield 2,48% e no ano as suas ações caem 5,76%.

PepsiCo (PEP) – 12/out
A produtora de bebidas PepsiCo divulgou nesta quarta-feira (12/10/2022) no início do dia os
seus resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 (período fiscal definido pela
companhia) e os números vieram acima das expectativas do mercado, com revisão de projeções
para cima nos níveis de receita e lucro dos próximos trimestres.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 21,97 bilhões, vs US$ 20,84 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,97 vs US$ 1,84 estimado.

Entre os destaques, a dona não só do refrigerante Pepsi, mas também Mountain Dew, Gatorade,
Lay e diversos snacks, aumentou sua previsão de crescimento de receita de 10% para 12% e para
crescimento de lucro em moeda constante (U$) por ação de 8% para 10%.
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Analisando separadamente, a divisão Frito-Lay North America viu a sua receita aumentar em
20%, apesar da queda no volume que foi parcialmente compensada com o aumento dos preços
dos produtos nos meses anteriores. Já a divisão Quaker Food North America também aumentou
15% a receita, apesar da queda no volume também. Por fim, a receita da PepsiCo Beverages
North America aumentou 4% em um volume ligeiramente maior do que o esperado.
A PepsiCo disse anteriormente que esperava que seu custo continuasse subindo no segundo
semestre deste ano. Em resposta, a companhia espera que as suas iniciativas de gerenciamento
de custos, incluindo o uso de tamanhos menores para seus pacotes ajude a compensar nas
margens operacionais. Lembrando que os dados da principal competidora Coca Cola (KO) serão
divulgados no dia 25 de outubro.
A PEP possui um valor de mercado de aproximadamente $ 224 bilhões, PE (price/earnings) de
23,99, beta de 0,57, dividend yield de 2,83% e no ano as suas ações caem -6,4%.

Philip Morris (PM) – 20/out
A Philip Morris International Inc divulgou nesta quinta-feira (20/10/2022) no início do dia os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das
expectativas do mercado, com a empresa demonstrando que está na busca de diversificação do
mix de produtos.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 8,03 bilhões, vs US$ 7,3 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,57 vs US$ 1,40 estimado.

Entre os destaques, a receita orgânica aumentou 6,9%, principalmente impulsionada pelo
crescimento do volume total de remessas de 2,3%, pela mudança de mix favorável contínua de
cigarros para produtos sem fumaça e uma variação do preço total favorável a companhia.
Durante o terceiro trimestre, a receita de produtos sem fumaça IQOS representou 30,1% da
receita total.
Para quem não sabe o IQOS é a principal aposta do gigante Phillip Morris para o futuro do
consumo de tabaco, com o objetivo que seus clientes comecem a parar de fumar os cigarros
tradicionais e migrem em folhas de tabaco aquecido eletricamente, mas que ainda não foram
aprovados no Brasil. Fora do país, ele foi aprovado em 64 outros países, inclusive nos Estados
Unidos. O entendimento da Phillip Morris é que ainda existe um estigma grande sobre os
dispositivos, que prometem fazer menos mal ao fumante, já que a nicotina é liberada a partir
do aquecimento das folhas prensadas do tabaco. A quota de mercado das unidades de tabaco
aquecido nos mercados IQOS aumentou 1,3 pontos para 7,7% numa base anual. O total de
usuários IQOS no final do trimestre foi estimado em 22% ano a ano para 19,5 milhões, dos quais
aproximadamente 13,5 milhões mudaram para o IQOS e pararam de fumar.
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A PM possui um valor de mercado de aproximadamente $ 131 bilhões, PE (price/earnings) de
15,15, beta de 0,69, dividend yield de 5,97% e no ano as suas ações caem 10,49%.

Procter&Gamble (PG) – 19/out
A Procter&Gamble divulgou nesta quarta-feira (19/10/2022) pela manhã seus resultados
referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números superaram as estimativas tanto para receitas
quanto lucro.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 20.61 bilhões, vs US$ 20.28 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1.57 vs US$ 1.54 estimado.

A Procter & Gamble Co superou as estimativas de vendas trimestrais e lucro na quarta-feira, à
medida que aumentou os preços em praticamente todas suas linhas de produtos, ajudaram a
reduzir o impacto dos custos mais altos de matérias-primas e de um dólar mais forte – a P&G,
obtém mais da metade de sua receita através dos mercados internacionais.
A P&G disse que os preços médios em suas linhas de produtos subiram 9% no trimestre,
enquanto o volume de vendas caiu 3%, com isso suas receitas cresceram 1%. Em relação a isso,
Andre Schulten, diretor financeiro da empresa comentou: "nos sentimos muito bem com a
reação dos consumidores aos nossos aumentos de preços porque não vemos grandes quedas
comerciais". Schulten também disse que 2% dos declínios de volume durante o trimestre se
devem ao seu menor portfólio russo. No 3T a P&G reportou um lucro líquido de US$ 3,94 bilhões,
queda de 4% YoY; e a margem bruta caiu 1,6% YoY, ponderada pelos maiores custos de frete e
commodities.
Olhando a frente ela forneceu um guidande mais conservador. A empresa disse que espera que
as vendas fiscais de 2023 caíssem de 1% a 3%, em comparação com a previsão anterior de
crescimento de 2%. Além disso, prevê que o lucro por ação esteja na parte baixa de sua faixa de
guidance anterior – a P&G projetou lucros ficando estáveis ou podendo crescer até 4%.
A PG possui um valor de mercado de aproximadamente $ 310 bilhões, P/E (price/earnings) de
22.7, beta de 0.39, dividend yield de 2.8% e no ano as suas ações caem -19.6%.

Walgreens (WBA) – 13/out
A Walgreens Boots Alliance Inc divulgou nesta quinta-feira (13/10/2022) no início do dia os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das
expectativas, à medida que a rede de drogarias se transforma em uma empresa mais voltada
para a saúde.
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Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 32,45 bilhões, vs US$ 32,09 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 0,80 vs US$ 0,77 estimado.

Entre os destaques, a rede de farmácias obteve grande vantagem durante a pandemia, visto que
aplicava vacinas em sua rede e as pessoas aproveitavam para comprar produtos nesse período.
No entanto, neste trimestre a Walgreens declarou que já começou a ver queda nas vendas e
que o seu negócio enfrentará comparações difíceis com o período de forte demanda por vacinas
contra a Covid, e que também a alta dólar que encareceu seus custos de produtos.
A Walgreens vem fazendo investimentos significativos para se transformar de uma grande rede
de drogarias em uma grande empresa de assistência médica. Ela está abrindo centenas de
consultórios médicos com o VillageMD. Investiu US$ 5,2 bilhões para se tornar o proprietário
majoritário da empresa de cuidados primários. No final do trimestre, a empresa tinha um total
de 334 consultórios médicos com o VillageMD. As clínicas, chamadas Village Medical, estão
localizadas ao lado de suas drogarias. Também possui 70 lojas com Health Corners, um espaço
designado onde uma enfermeira ou farmacêutico pode agendar uma mamografia, rastrear um
paciente para pressão alta ou diabetes ou ajudar com outras necessidades de saúde.
As vendas na divisão de varejo e farmácia da Walgreens nos EUA diminuíram 7,2%, para US$
26,7 bilhões no quarto trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Seus
negócios internacionais sofreram um grande impacto com os ventos contrários da moeda. A
empresa teve vendas no quarto trimestre de US$ 5,1 bilhões, uma queda de 6,6% em relação
ao mesmo período do ano passado. Isso incluiu um impacto cambial adverso de 13,3%.
A WBA possui um valor de mercado de aproximadamente $ 28 bilhões, PE (price/earnings) de
5,61, beta de 0,65, dividend yield de 5,81% e no ano as suas ações caem -31,68%.

Bens de Consumo Discricionário
Alibaba (BABA) – 17/nov
A Alibaba reportou nesta quinta-feira (17/11/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números ficaram aquém das expectativas,
apesar da empresa conseguir crescer em um ambiente econômico desafiador.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 29,12 bilhões vs.US$ 29,61 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,82 ajustado vs. US$ 1,65 estimado.
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Entre os destaques, a gigante de tecnologia foi impactada pelo enfraquecimento da economia
chinesa e cresceu apenas 3% em relação ao ano anterior. O segmento de e-commerce da China
representou US$ 18,93 bilhões (RMB 135,431 bilhões) da receita, queda de 1% em relação ao
ano anterior, contudo, a área internacional de comércio eletrônico aumentou 4% em relação ao
ano anterior, para US$ 2,2 bilhões (RMB 15,747 bilhões).
Neste segmento internacional o braço de logística da Cainiao anunciou recentemente a abertura
de uma sede no Brasil, com o objetivo expandir para Chile e México, além da Europa,
aumentando assim a capilaridade internacional da companhia. A Cainiao, que vende
principalmente drones de baixo custo e fones de ouvido bluetooth entre outros produtos mais
populares, envia também a maioria dos pedidos do AliExpress da China para o Brasil, operando
oito voos fretados por semana entre os países.
Em comunicado, o presidente e executivo-chefe da Alibaba (BABA), Daniel Zhang, disse que os
resultados foram "sólidos", apesar das incertezas do cenário global. Um exemplo da
desaceleração na China é o festival 11.11, chamado de Single’s Day, que é um dos eventos de
vendas mais populares do mundo e com números similares ao Black Friday e Cyber Monday,
combinados, mas que pela primeira vez na história da empresa não foram divulgados.
Uma das grandes promessas da Alibaba é a unidade de nuvem (cloud), que a empresa tem
trabalhado para impulsionar nos últimos anos e gerou um crescimento de 4% ano a ano, para
US$ 2,9 bilhões (RMB 15,747) no trimestre, abaixo das expectativas, assim como Amazon,
Google e Microsoft, mas a companhia continua líder do segmento na Ásia. Por fim, a empresa
anunciou que continua fazendo a recompra de ações e retirou de circulação de 24,3 milhões de
ADS ao longo do trimestre.
A BABA possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 206 bilhões, PE (price/earnings)
de 35,74, beta 0,54 no ano as suas ações caem 34,2%.

Amazon (AMZN) – 27/out
A Amazon divulgou nesta quinta-feira (27/10/2022) depois do fechamento do mercado os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram em linha com estimativas.
Contudo, a gigante do e-commerce declarou que possui uma previsão de resultados menos
otimista para os próximos trimestres e isso fez as suas ações caírem 20% no after-market.
Resultados Gerais:
• Receitas: US$ 127,1 bilhões vs US$ 127,5 bilhões esperado pelos analistas.
• Lucro por Ação: US$ 0,28 vs US$ 0,21 estimado.
Entre os destaques, a receita da AWS chegou a US$ 20,5 bilhões (+33%), de acordo com um
comunicado, enquanto o mercado esperava US$ 21,1 bilhões. A AWS agora contribui com 16%
da receita total da companhia. A AWS, lançada em 2006, controlava cerca de 39% do mercado
de infraestrutura em nuvem em 2021, abaixo dos 41% em 2020, em um setor que tem visto um
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crescimento constante à medida que as empresas continuam transferindo sua computação e
armazenamento para a nuvem. Ainda durante o trimestre, a AWS lançou sua segunda região de
data center nos Emirados Árabes Unidos e anunciou a disponibilidade de serviços “sem servidor”
que ajudam os desenvolvedores a implantar ferramentas de análise de dados com o mínimo de
trabalho de gerenciamento de servidor.
Já a plataforma de e-commerce viu as vendas do segmento da América do Norte aumentaram
20% ano a ano, para US$ 78,8 bilhões e no segmento internacional diminuíram 5% ano a ano
para US$ 27,7 bilhões, mas aumentaram 12% excluindo as mudanças nas taxas de câmbio. As
orientações futuras preveem um impacto desfavorável de aproximadamente 460 pontos base
das taxas de câmbio, sem contar uma redução de aproximadamente US$ 15 bilhões em vendas
online devido a desaceleração econômica global.
A AMZN possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,13 trilhões, P/E
(price/earnings) de 99,78, beta de 1,29, não paga dividendos e no ano as suas ações caem
38,28%.

Domino’s (DPZ) – 13/out
A Domino’s Pizza Inc divulgou nesta quinta-feira (13/10/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram mistos, enquanto a cadeia
de pizzas trabalha para gerenciar custos crescentes e um ambiente econômico volátil.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 1,07 bilhões, vs US$ 1,06 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 2,79 vs US$ 2,97 estimado.

Entre os destaques, a empresa com sede em Ann Arbor, Michigan, ficou aquém das expectativas
de Wall Street com relação ao lucro por ação, contudo a receita superou as estimativas. Nos
EUA, as vendas aumentaram 2% no trimestre, em contraste com uma queda de 3,6% no
trimestre anterior, o que acabou chamando a atenção do mercado. As vendas globais no varejo
aumentaram 4,7% em relação ao ano anterior, em moeda constante (US$).
Analisando globalmente, a rede de pizzaria reduziu sua previsão de despesas de capital para US$
100 milhões de US$ 120 milhões anteriores e despesas gerais e administrativas de uma faixa de
US$ 420 milhões a US$ 428 milhões a US$ 415 milhões a US$ 420 milhões. Um aumento no
preço da cesta de alimentos de 13% a 15% foi mantido no guidance, demonstrando que o
cardápio da Domino’s deve ser reajustado para cima ao longo do tempo.
A DPZ possui um valor de mercado de aproximadamente $ 11 bilhões, PE (price/earnings) de
25,72, beta de 0,69, dividend yield de 1,34% e no ano as suas ações caem -41,55%.

William Castro Alves (@WillCastroAlves)
Antonyo Giannini (@GianniniAntonyo)
Guilherme Zanin (@gui_zanin_)

Atualizado em:
21/11/2022

Ford (F) – 26/out
A montadora de carros Ford divulgou nesta quarta-feira (26/10/2022) antes da abertura do
mercado os seus resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e decepcionaram
as estimativas de mercado, graças a problemas na cadeia de suprimentos e custos relacionados
ao desmantelamento de sua unidade de veículos autônomos Argo AI.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 37,2 bilhões vs US$ 36,25 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 0,30 vs US$ 0,27 estimado.

Entre os destaques, a montadora americana conseguiu superar por pouco as expectativas
moderadas de Wall Street para o período, mas revisou para baixo os seus lucros no ano. Os
ganhos e previsões da indústria automobilística estão sendo observados de perto pelos
investidores em busca de quaisquer sinais de que a demanda do consumidor possa estar
enfraquecendo em meio ao aumento das taxas de juros e aos temores de recessão iminentes.
No entanto, tanto a Ford quanto a rival General Motors continuam dizendo que a demanda por
seus produtos continua forte, apesar das preocupações econômicas externas e do aumento das
taxas de juros.
O F possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 51 bilhões, P/E (price/earnings) de
4,47, beta de 1,40, dividend yield de 4,68% e no ano as suas ações caem 38,28%.

Lowe’s (LOW) – 16/nov
A Lowe’s reportou nesta quarta-feira (16/11/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das expectativas
do mercado. A varejista conseguiu apresentar um crescimento de receita importante, mas
revisou seu guidance para o ano de 2022 adotando uma postura mais conservadora.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 23,48 bilhões vs. US$ 23,13 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 3,27 ajustado vs. US$ 3,10 estimado.

Entre os destaques vale ressaltar o crescimento da receita de 3% em relação ao mesmo
período do ano passado, resultado que foi impulsionado pelo crescimento de 19% em seu
segmento profissional e pela melhora em suas vendas de faça-você-mesmo. A Lowe's ainda
acrescentou que as vendas de seu site cresceram 12% no período. Em teleconferência de
resultados, a empresa exaltou também uma melhoria substancial na margem operacional
ajustada por meio de execução disciplinada e gerenciamento de custos, em linha com o
cenário macro incerto avistado por eles.
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A varejista de materiais de construção apesar de seguir confiante com o próximo trimestre,
que irá se beneficiar de feriados americanos com tendência de aumento em suas vendas,
alterou seu guidance para baixo. As mudanças foram em relação a redução de sua perspectiva
de receita para entre US$ 97 e US$ 98 bilhões no ano, anteriormente era de US$ 99 bilhões. A
Lowe's também cortou a orientação para que as vendas nas mesmas lojas ficassem estáveis ou
caíssem 1%, em comparação com o início deste ano, quando esperava que ficasse entre -1% e
1%.
A Lowe’s possui um valor de mercado de aproximadamente U$ 135 bilhões, PE
(price/earnings) de 17,19, dividend yield de 1,93% e no ano as suas ações sobem -19,20%.

McDonalds (MCD) – 27/out
O McDonald’s Corp divulgou nesta quinta-feira (27/10/2022) antes da abertura do mercado os
seus resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas,
com que o tráfego para seus restaurantes nos EUA crescendo.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 5,87 bilhões vs US$ 5,69 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 2,68 vs US$ 2,58 estimado.

Entre os destaques, o McDonald's parece estar contrariando uma tendência observada por
outras redes, que relataram redução no tráfego após aumentar os preços do cardápio. Muitos
restaurantes, incluindo o McDonald's e seus franqueados, recorreram a aumentos de preços
para mitigar os custos mais altos de comida e mão de obra, mas os clientes cansados da inflação
estão cortando as refeições fora para economizar dinheiro. Os executivos do McDonald's
falaram abertamente durante a teleconferência de resultados da empresa sobre os desafios que
seus restaurantes estão enfrentando, mas ressaltaram que a rede continua crescendo.
Em todo o mundo, as vendas mesmas lojas da empresa subiram 9,5%, superando as estimativas
dos analistas de crescimento de 5,8%, mesmo com os preços do cardápio nos EUA subindo cerca
de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os executivos disseram que
todos os períodos do dia estão tendo um bom desempenho, embora o café da manhã e o jantar
estejam um pouco melhores do que o almoço. Os aumentos de preços do McDonald's
assustaram alguns de seus clientes de baixa renda, que não visitam com tanta frequência ou
estão optando por itens de menu mais baratos, pois a inflação pressiona seus orçamentos. Mas
o McDonald's também está atraindo mais clientes de renda mais alta, que optam por fast food
em vez de jantar em um restaurante de serviço completo.
Executivos disseram que a rede pode oferecer apoio financeiro a franqueados europeus que
estão lutando com a inflação, semelhante à ajuda oferecida durante os bloqueios da Covid. Nos
países onde os licenciados operam as unidades do McDonald's, as vendas mesmas lojas
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aumentaram 16,7%, impulsionadas pelo forte crescimento no Brasil e no Japão. A China, no
entanto, continuou a relatar quedas nas vendas nas mesmas lojas, pois os bloqueios regionais
dificultaram sua recuperação.
O MCD possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 204 bilhões, P/E (price/earnings)
de 33,39, beta de 0,50, dividend yield de 2,29 e no ano as suas ações caem 1,1%.

Target (TGT) – 16/nov
A Target reportou nesta quarta-feira (16/11/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números decepcionaram o mercado e
suas ações caem mais de 14% no pregão de hoje.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 26,52 bilhões vs. US$ 26,38 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,54 ajustado vs. US$ 2,13 estimado.

A fraca performance da ação se justifica por números aquém do esperado em termos de
lucratividade. Se por um lado a empresa conseguiu crescer receita em 3,4% (YoY), por outro
lado o lucro caiu cerca de 50% (YoY), à medida que buscou reduzir estoques realizando
promoções que afetaram sua lucratividade; fora isso suas vendas desaceleraram nos feriados.
A empresa havia prometido uma taxa de margem operacional de cerca de 6% quando cortou
sua perspectiva de lucro no trimestre anterior, contudo nesse trimestre sua margem
operacional foi de 3,9%. A diretora de crescimento da Target, Christina Hennington, disse que
a sensibilidade dos clientes aos preços se intensificou durante as duas últimas semanas de
outubro e seguiu assim nesse início de novembro. Com essa conjunção de fatores a empresa
ainda reduziu estimativas para o 4T22, a época mais importante do ano dos varejistas.
Seguindo essa tônica de reagir frente a resultados mais fracos a empresa planeja cortar até
US$ 3 bilhões em custos nos próximos 3 anos, mas sem especificar como atingirá sua meta de
economia; a empresa apenas se limitou a dizer que não tem planos para demissões ou
congelamento de contratações em massa.
Semelhantemente ao resultado do Walmart publicado ontem, a Target citou o receio dos
clientes com a inflação e o menor gasto com produtos de consumo discricionário. Pelo lado
positivo a empresa conseguiu ajustar parte do seu nível de estocagem com um crescimento de
estoques menor que dos últimos trimestres. Outro ponto positivo foi o crescimento de vendas
de marcas próprias da empresa que se deu a uma taxa 2x maior de seus negócios totais em
termos de vendas em dólares.
A Target possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 70 bilhões, PE (price/earnings)
de 17,41, dividend yield de 2,83% e no ano as suas ações sobem caem 35%.
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Tesla (TSLA) – 19/out
A Tesla divulgou nesta quarta-feira (19/10/2022) no final do dia os seus resultados operacionais
referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram em linha com as expectativas do
mercado, mas as ações estão caindo no after-market devido a problemas logísticos com
entregas e fornecimento de bateria.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 21,45 bilhões, vs US$ 21,96 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,05 vs US$ 0,99 estimado.

Entre os destaques, a montadora de veículos elétricos informou que produziu 365.923 veículos
em geral no terceiro trimestre (+54% Y/Y) e entregou 343.830 veículos (+42%). A margem
operacional ficou em 17,2% das vendas, o que demonstra melhora em relação ao trimestre
anterior de 14,6%. Além disso os custos mais altos de matéria-prima e um impacto cambial
negativo foram compensados por preços mais altos e alavancagem do crescimento das entregas.
A Tesla disse que planeja aumentar sua capacidade de fabricação o mais rápido possível e
reiterou que, em um horizonte de vários anos, espera alcançar um crescimento médio anual de
50% nas entregas de veículos. A empresa reiterou que as entregas de seu caminhão semielétrico
começarão em dezembro. O produto foi anunciado pela primeira vez em dezembro de 2017. Ela
não ofereceu um cronograma para o início da produção de sua picape Cybertruck, dizendo
apenas que seria produzido no Texas após o aumento da produção do Modelo Y por lá.
Contudo, nem tudo foi perfeito. A Tesla salientou o impacto inflacionário negativo em sua
estrutura de custos, o que contribuiu para o aumento dos preços dos veículos. Além disso, a
empresa alertou sobre um gargalo na capacidade de transporte para entregar carros novos nas
últimas semanas do trimestre e disse que estava “em transição para um ritmo de entrega mais
suave”.
A unidade de energia da Tesla gerou US$ 1,12 bilhão em receita no trimestre. Esta divisão vende
baterias de backup para uso residencial, comercial e de serviços públicos e instala telhados
solares. As implantações solares aumentaram 13% para 94 MW no terceiro trimestre para
marcar um dos trimestres mais fortes dos últimos anos. As implantações de armazenamento de
energia aumentaram 62% Y/Y.
A TSLA possui um valor de mercado de aproximadamente $ 695 bilhões, PE (price/earnings) de
79,95, beta de 2,07 e no ano as suas ações caem -37,05%.
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The Home Depot (HD) – 15/nov
A Home Depot reportou nesta terça-feira (15/11/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das expectativas
do mercado. A varejista conseguiu apresentar um crescimento de receita acima do esperado
pelo mercado, mesmo com um cenário inflacionário desafiador que impacta seus custos.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 38,87 bilhões vs. US$ 37,96 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 4,24 ajustado vs. US$ 4,12 estimado.

Entre os destaques vale chamar atenção ao crescimento de 4,3% de vendas nas mesmas lojas
(SSS) e 4,5% de SSS nos Estados Unidos (EUA), também em suas vendas por metro quadrado
no varejo que aumentaram 5%. Apesar disso, o número de transações de seus clientes caiu
pouco mais de 4%. Em teleconferência de resultados, seu CEO, Ted Decker, disse que a
empresa acredita que a demanda continuará forte, especialmente porque os consumidores
continuam ficando em casa mais do que o habitual e que o cliente típico da Home Depot ainda
pode pagar por projetos de melhoria de suas casas. Outro ponto a se destacar foi o ticket
médio que subiu cerca de 9%, para US$ 89,67, com preços impulsionados pela inflação, mas
também pelo aumento da demanda por novos produtos.
Mesmo com resultados surpreendendo positivamente a varejista enfrenta um ambiente
inflacionário não visto nas últimas quatro décadas, além de gerenciar problemas da cadeia de
suprimentos e enfrentar uma mudança global na política monetária. Decker afirma que
“Estamos navegando em um ambiente único” e que “Não podemos prever como o cenário
macroeconômico afetará os clientes daqui para frente.” Dito isso, a taxa de margem bruta da
Home Depot que caiu para 34%, devido aos custos de transporte, mudança desfavorável no
mix de produtos e custos de commodities, atendem às expectativas do mercado.
Seu guidance anual foi mantido, com projeções de SSS de aproximadamente 3%, margem
operacional de 15,4% e crescimento de lucro por ação de cerca de US$ 5,00. Não só as
projeções, mas o foco da companhia também será o mesmo - operar de maneira eficiente e
lucrativa um total de 2.319 lojas de varejo em todos os 50 estados dos EUA, Distrito de
Columbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Guam, 10 províncias canadenses e México.
A Home Depot possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 319 bilhões, PE
(price/earnings) de 19,18, dividend yield de 2,44% e no ano as suas ações caem -26,05%.

Walmart (WMT) – 15/nov
O Walmart reportou nesta terça-feira (15/11/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das expectativas
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do mercado. A varejista conseguiu apresentar um crescimento de receita acima do esperado
pelo mercado, mas revisou seu guidance para o 4T22 adotando uma postura mais conservadora.
Ainda assim, suas ações repercutem positivamente subindo mais de 7%.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 152,81 bilhões vs. US$ 147,75 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,50 ajustado vs. US$ 1,32 estimado.

Entre os destaques vale chamar atenção ao crescimento de 8.2% nas vendas nas mesmas lojas
nos EUA, excluindo combustível versus apenas 3.6% esperado pelo mercado. Da mesma forma
as vendas comparáveis no Sam’s Club cresceram 10%, acima dos esperados 8.7%. No agregado
as vendas cresceram quase 9% na comparação anual. Em teleconferência de resultados, a
empresa informou que recebeu um impulso para vendas de uma forte temporada de volta às
aulas nos EUA e eventos de vendas em todo o mundo, incluindo festivais na Índia e na China.
Por outro lado, a empresa destacou a procura por produtos mais acessíveis mesmo dentro de
uma categoria. Segundo a empresa os consumidores estão comprando proteínas mais baratas,
postergando a compra de itens discricionários como vestuário, aparelhos domésticos ou
eletrônicos; e comprando versões mais baratas de um mesmo item. Tudo isso reflete o impacto
da inflação. Seguindo essa tendência a empresa forneceu um guidance (projeção) mais
conservador para o próximo trimestre. A empresa disse que prevê que as vendas comparáveis
do Walmart nos EUA subirão cerca de 3%, excluindo o combustível, abaixo das expectativas de
crescimento de 3,5%, de acordo com o StreetAccount. E para o lucro ajustado por ação, espera
um crescimento de 3% a 5% no 4T22.
Por fim, em relação ao problema de elevados estoques a empresa mostrou alguma evolução.
Apesar de estoques 13% maiores na comparação anual, o número é menor que o crescimento
observado no 1T e 2T de 32% e 26%, mostrando que a empresa está conseguindo reduzir seu
nível de estocagem.
O Walmart possui um valor de mercado de aproximadamente U$ 400 bilhões, PE
(price/earnings) de -29,53, dividend yield de 1,5% e no ano as suas ações sobem 1,8%.

Walt Disney Co (DIS) – 08/nov
A Disney divulgou nesta terça-feira (08/11/2022) depois do fechamento do mercado os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram abaixo das estimativas, mas
viram um forte crescimento de streaming para sua plataforma Disney +.
Resultados Gerais:
•

Receitas: US$ 20,15 bilhões vs US$ 21,24 bilhões esperado pelos analistas.
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•

Lucro por Ação: US$ 0,30 vs US$ 0,55 estimados.

Entre os destaques, a Disney apresentou números não tão positivos quanto o mercado gostaria,
o que fez as suas ações caírem 6,95% no after-market. A companhia registrou resultados
recordes em seu segmento de parques temáticos, resorts, linhas de cruzeiros e negócios de
mercadorias da empresa, apresentando uma alta de 34%, para US$ 7,4 bilhões durante o
trimestre. Apesar dos números positivos, eles foram aquém das expectativas dos analistas, e a
empresa culpou a inflação, os custos mais altos de suporte às operações e o custo de hóspedes
pela geração de caixa mais baixa.
Já o destaque positivo foi que o Disney+ adicionou 12,1 milhões de assinaturas durante o
período, elevando a base total de assinantes da plataforma para 164,2 milhões, acima dos
160,45 milhões do mercado. O CEO Bob Chapek declarou que o Disney+ alcançará lucratividade
no ano fiscal de 2024. A empresa deve aumentar os preços do serviço em dezembro e está
planejando um nível suportado por anúncios, que deve aumentar a receita. No final do quarto
trimestre fiscal, o Hulu tinha 47,2 milhões de assinantes e a ESPN+ tinha 24,3 milhões.
Combinados, Hulu, ESPN+ e Disney+ têm mais de 235 milhões de assinantes de streaming. A
Netflix, há muito líder no espaço de streaming, tinha 223 milhões de assinantes, de acordo com
a contagem mais recente.
A DIS possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 182 bilhões, P/E (price/earnings)
de 57,19, beta de 1,25 e no ano as suas ações caem 35,46%.

Consumo Cíclico
Airbnb (ABNB) – 01/nov
O Airbnb Inc divulgou nesta terça-feira (01/11/2022) ao final do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas, contudo a
plataforma online indicou que as reservas devem diminuir aos níveis pré pandemia, o que fez as
ações caírem 6,95% no after-market.
Resultados Gerais:
• Receitas: US$ 2,88 bilhões vs US$ 2,85 bilhões esperado pelos analistas.
• Lucro por Ação: US$ 1,79 vs US$ 1,46 estimados.
Entre os destaques, o Airbnb apresentou um aumento de 25% ano a ano em noites e
experiências reservadas, chegando ao recorde de 99,7 milhões, mas um pouco abaixo da
expectativa dos analistas de 99,9 milhões. Passando para o quarto trimestre, a empresa com
sede em São Francisco espera entre US$ 1,8 bilhão e US$ 1,88 bilhão em receita, abaixo dos US$
2,24 bilhões do ano anterior. Além disso, espera-se que os impactos cambiais prejudiquem os
lucros no quarto trimestre.
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Em carta a companhia acrescentou que os resultados podem ser imprevisíveis no próximo ano,
devido a uma série de variáveis que confrontam a indústria de viagens. “À medida que o impacto
da pandemia diminui, mas as condições negativas macro persistem, esperamos que uma
recuperação contínua, embora instável, das viagens internacionais”, concluiu a empresa.
O ABNB possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 69 bilhões, P/E (price/earnings)
de 59,46, não paga dividendos e no ano as suas ações caem 34,5%.

Ferrari (RACE) – 02/nov
A Ferrari divulgou nesta quarta-feira (02/11/2022) antes da abertura do mercado os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas,
depois que as remessas, a receita e o lucro por ação aumentaram em porcentagens de dois
dígitos
Resultados Gerais:
• Receitas: € 1,25 bilhões vs € 1,16 bilhões esperado pelos analistas.
• Lucro por Ação: €$ 1,23 vs €$ 1,18 estimados.
Entre os destaques, a famosa a famosa empresa de carros de luxo elevou novamente sua
orientação de vendas para o ano inteiro. Entretanto, a margem de lucro da Ferrari caiu, pois
vendeu um mix de veículos menos lucrativo durante o período. Segundo o CEO Benedetto Vigna
em comunicado. “Hoje, continuamos a gerenciar uma carteira de pedidos excepcional: com
exceção de alguns modelos, toda a nossa linha está esgotada”.
A Ferrari embarcou 3.188 veículos no terceiro trimestre, um aumento de 16% em relação ao ano
anterior. O aumento nas entregas foi impulsionado pelo aumento na produção do carro
esportivo híbrido 296 GTB de seis cilindros, disse a Ferrari. Mas esses ganhos foram parcialmente
compensados por embarques mais baixos do híbrido SF90 de oito cilindros com preço mais alto.
O pipeline de novos modelos da Ferrari permanece robusto. A empresa apresentou seu primeiro
SUV, o Purosangue, em setembro. As entregas começarão em meados de 2023. Uma versão de
teto aberto do carro esportivo 296, chamada 296 GTS, também deve começar a ser vendida no
primeiro semestre do próximo ano.
A Ferrari não foi afetada pelos problemas globais da cadeia de suprimentos que prejudicaram a
produção das grandes montadoras, já que seus volumes totais de produção são pequenos.
Enquanto isso, a demanda permaneceu forte. Os clientes ricos da empresa são menos afetados
pelas preocupações econômicas de curto prazo que podem estar levando os consumidores
convencionais a cortar gastos.
A RACE possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 36 bilhões, P/E (price/earnings)
de 37,52, dividend yield de 0,74% e no ano as suas ações caem 25,72%.
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Mercado Libre (MELI) – 03/nov
O Mercado Livre divulgou nesta quinta-feira (03/11/2022) ao final do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas, fazendo as
ações saltarem 5% no after-market.
Resultados Gerais:
• Receitas: US$ 2,69 bilhões vs US$ 2,70 bilhões esperado pelos analistas.
• Lucro por Ação: US$ 2,56 vs US$ 2,32 estimados.
Entre os destaques, os números da companhia demonstram um crescimento sólido mesmo em
um ambiente global desafiador como o atual. O sucesso do Mercado Livre é devido tanto ao
comércio online como também a sua fintech, que permitiu entregar um rápido crescimento em
GMV, TPV e receita líquida, juntamente com o EBIT trimestral recorde e a melhoria da geração
de caixa.
Olhando para o futuro, após um terceiro trimestre de sucesso, com forte crescimento e
lucratividade, a atenção do Mercado Livre agora está em manter a tendencia de crescimento
também no quarto trimestre, que traz eventos importantes para o varejo como a Black Friday,
a Copa do Mundo da FIFA e o Natal.
A MELI possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 43 bilhões, P/E (price/earnings)
de 184,19, beta de 1,55, não paga dividendos e no ano as suas ações caem 35,41%.

Nike (NKE) – 29/set
A famosa empresa de roupas esportivas e tênis Nike Inc divulgou nesta quinta-feira
(29/09/2022) no final do dia os seus resultados operacionais referentes ao 1º trimestre de 2023
(período fiscal definido pela companhia) e os números vieram acima das expectativas do
mercado, entretanto a empresa está com dificuldades em vender o elevado estoque.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 12,69 bilhões, vs US$ 12,28 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 0,93 vs US$ 0,92 estimado.

Entre os destaques, as receitas aumentaram 10% em uma base de moeda neutra, liderada pelo
crescimento do NIKE Direct de 14%. Já o negócio digital NIKE Brand aumentou 23%,
impulsionado pelo crescimento de dois dígitos na EMEA e América do Norte, parcialmente
compensado por quedas na China.
O grande destaque negativo foi que os estoques da NIKE, Inc estão em US$ 9,7 bilhões, um
aumento de 44% em relação ao mesmo período do ano anterior, elevados por causa dos
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problemas contínuos na cadeia de suprimentos e a volatilidade para que os produtos cheguem
nos seus destinos, mas que foram parcialmente compensados pela forte demanda do
consumidor durante o trimestre.
Por fim, a gigante da a moda ressaltou que realiza há 20 anos consecutivos o pagamento de
dividendos e de forma crescente, sendo que foram distribuídos aproximadamente US$ 480
milhões nos últimos 12 meses, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Além disso a
Nike fez a recompras de ações no valor US$ 1,0 bilhão, sendo outra forma de bonificação aos
acionistas.
A NKE possui um valor de mercado de aproximadamente $ 149,80 bilhões, PE de 25,43, beta de
1,04, dividend yield de 1,28% e no ano as suas ações caem -42,71%.

Starbucks (SBUXI) – 03/nov
A Starbucks divulgou nesta quinta-feira (03/11/2022) ao final do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas, alimentadas
por clientes dos EUA que estão gastando mais em seus pedidos.
Resultados Gerais:
• Receitas: US$ 8,41 bilhões vs US$ 8,31 bilhões esperado pelos analistas.
• Lucro por Ação: US$ 0,81 vs US$ 0,72 estimados.
Entre os destaques, as vendas globais de mesmas lojas aumentaram 7%, impulsionadas pelo
aumento dos gastos em seu mercado americano. Nos Estados Unidos, a Starbucks registrou um
crescimento de vendas nas mesmas lojas de 11%, resultado de pessoas gastando mais em média
e um ligeiro aumento no tráfego. Seu programa de fidelidade viu sua adesão ativa subir 16%
para 28,7 milhões de pessoas no trimestre. Fora dos EUA, as restrições do Covid-19 na China
continuaram a pesar no desempenho internacional da Starbucks. As vendas nas mesmas lojas
internacionais da empresa caíram 5%, o que não foi tão acentuado quanto o declínio esperado
de 7,1%, pelos analistas. As vendas nas lojas na China, segundo maior mercado da Starbucks,
caíram 16% no trimestre.
Em setembro, a Starbucks atualizou sua previsão de longo prazo no dia do investidor, onde
também apresentou uma ampla estratégia para reinventar o negócio. A empresa disse que
agora espera um crescimento de lucro por ação de 15% a 20% ao ano nos próximos três anos.
Além disso, está projetando que as vendas globais e nos EUA nas mesmas lojas aumentarão de
7% a 9% ao ano.
A SBUX possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 97 bilhões, P/E (price/earnings)
de 23,80, beta de 0,86, dividend yield de 2,51% no ano as suas ações caem 27,61%.
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Energia
Chevron (CVX) – 27/out
O Chevron Corp divulgou nesta sexta-feira (27/10/2022) antes da abertura do mercado os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das
estimativas, chamando a atenção para o setor de petróleo positivamente.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 66,64 bilhões vs US$ 61,44 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 5,56 vs US$ 4,85 estimado.

Entre os destaques, a Chevron, que é uma empresa especializada na produção e no refinamento
de petróleo, declarou que a sua produção líquida mundial do 3º trimestre totalizou 3,03M
bbl/dia, com o segmento internacional caindo 3% ano a ano, principalmente devido ao fim das
concessões na Tailândia e Indonésia, enquanto a produção dos EUA aumentou 4%,
principalmente no Golfo do México e no Bacia do Permiano.
Os ganhos do terceiro trimestre nas operações de upstream nos EUA subiram para US$ 3,4
bilhões, de US$ 1,96 bilhão no ano anterior, devido a maiores realizações e volumes mais altos.
Já os ganhos nas operações de downstream nos EUA subiram para US$ 1,29 bilhão em relação
a US$ 1,08 bilhão no ano anterior, devido principalmente a margens mais altas nas vendas de
produtos refinados, parcialmente compensadas por lucros menores da Chevron Phillips
Chemical e despesas operacionais mais altas que foram amplamente associadas a contratempos
esperados.
Outro ponto relevante é que hoje a Chevron vale mais que a Meta Plataform’s, dona do
Facebook, algo que não ocorria desde 2014, com a escala dos preços do petróleo e queda do
setor de tecnologia.
A CVX possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 352 bilhões, P/E (price/earnings)
de 10,24, beta de 1,19, dividend yield de 3,16% e no ano as suas ações sobem 53,7%.

Exxon Mobil (XOM) – 27/out
O Exxon Mobil divulgou nesta sexta-feira (27/10/2022) antes da abertura do mercado os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das
estimativas, com as vendas de gás principalmente para a Europa catapultando os resultados.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 112,07 bilhões vs US$ 102,98 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 4,45 vs US$ 3,80 estimado.

William Castro Alves (@WillCastroAlves)
Antonyo Giannini (@GianniniAntonyo)
Guilherme Zanin (@gui_zanin_)

Atualizado em:
21/11/2022

Entre os destaques, a Exxon Mobil, que é uma empresa especializada na produção de petróleo
desde o início da cadeia de suprimentos, disse que aumentou o lucro e o fluxo de caixa das
atividades operacionais para US$ 19,7 bilhões e US$ 24,4 bilhões, respectivamente. O forte
desempenho pode ser explicado pelos volumes recordes de refino, controle de custos rigoroso
e maiores vendas de gás natural. Esse combinado de atividades mais do que compensaram os
menores resultados de petróleo bruto e margens de refino mais fracas com a queda do petróleo
global.
Ressaltando a parte produção, o fornecimento trimestral de petróleo e gás, incluindo produção
recorde no Permiano, foi de quase 560.000 barris de óleo equivalente por dia, para melhor
atender a demanda. Já no ano a ano, a produção total aumentou 50.000 barris por dia.
Outro ponto importante é que a Exxon voltou a figurar entre as 10 maiores empresas do S&P500,
depois de ficar de fora por alguns anos com a alta das empresas de tecnologia.
A XOM possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 461 bilhões, P/E (price/earnings)
de 9,03, beta de 1,10, dividend yield de 3,29% e no ano as suas ações sobem 75,6%.

Imóveis
Crown Castle (CCI) – 19/out
O Crown Castle Inc divulgou nesta quarta-feira (19/10/2022) no final do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram em linha com as
expectativas do mercado, contudo o REIT que espera continuar crescendo nos próximos anos
mesmo com a desaceleração econômica.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 1,75 bilhões, vs US$ 1,73 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,85 vs US$ 1,91 estimado.

Entre os destaques da Crown Castle, o CEO Jay Brown destacou que "nossos clientes continuam
a atualizar suas redes de macro torres e esperamos outro ano de forte crescimento em 2023
com 5% de crescimento orgânico da receita em nosso segmento de torres. Além disso,
esperamos que o crescimento de small cells acelere em 2023, dobrando nossas implantações de
small cells para 10.000 nós, mais da metade dos quais serão alocados em fibra existente com
retornos alinhados com nossas expectativas de economia de locação”.
O CCI possui um valor de mercado de aproximadamente $ 54,9 bilhões, P/FFO de 16,54, beta de
0,66, sem dividendos e no ano as suas ações caem 77,06%.
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Prologis (PLD) – 19/out
O maior REIT do mercado americano, Prologis Inc, divulgou nesta quarta-feira (19/10/2022) no
início do dia os seus resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números
vieram acima das expectativas do mercado, exibindo maior receita oriunda de alugueis e sólida
posição de liquidez.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 1,75 bilhões, vs US$ 1,69 bilhões esperado pelos analistas.
FFO: US$ 1,73 vs US$ 1,67 estimado.

Entre os destaques, embora o REIT tenha apresentado resultado positivo com crescimento de
receita de 48,3% no ano a ano, o Prologis reduziu a sua orientação de FFO para o ano inteiro
devido a uma estratégia de alocação de capital mais conservadora. Apesar do viés mais
conservador, devido ao ambiente econômico mais instável, o ponto importante é que ocupação
média se manteve em 97,7% e é esperada que se mantenha assim nos próximos trimestres.
"Nossos resultados recordes para o trimestre apontam para a força contínua de nossos
negócios; no entanto, dado o impacto do aperto agressivo do Fed e a rápida mudança no
sentimento do mercado, administraremos nossa empresa assumindo uma desaceleração
econômica", disse Hamid R. Moghadam, cofundador e CEO da Prologis (PLD). "Construímos
nosso portfólio para superar o desempenho e nosso balanço para ser resiliente ao longo dos
ciclos - vemos isso como um momento de oportunidade. Permaneceremos pacientes para
capitalizar as oportunidades de crescimento à medida que surgirem."
O PLD possui um valor de mercado de aproximadamente $ 96 bilhões, P/FFO de 20,86, dividend
yield de 2,99% e no ano as suas ações caem -37,07%.

Industrials
Boeing (BA) – 26/out
A Boeing divulgou nesta quarta-feira (26/10/2022) antes do fechamento do mercado os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números decepcionaram as
estimativas de mercado e a ação apresentava queda no pre-market.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 15.96 bilhões, vs US$ 17.76 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: prejuízo de US$ 6.18 vs lucro de US$ 0.07 estimado.

A Boeing relatou uma perda trimestral de US$ 3,3 bilhões na quarta-feira devido a perdas de
US$ 2.8 bilhões em sua unidade de defesa – problemas com preços fixos de seus produtos e a

William Castro Alves (@WillCastroAlves)
Antonyo Giannini (@GianniniAntonyo)
Guilherme Zanin (@gui_zanin_)

Atualizado em:
21/11/2022

atualização de custos mais altos de fabricação e cadeia de suprimentos, além de desafios
técnicos. Ja na parte comercial a empresa reportou receitas 40% maiores em relação ao ano
anterior. A empresa entregou 112 aviões no terceiro trimestre, contra 85 um ano antes. As
entregas de seu 787 Dreamliner foram retomadas em agosto, após uma pausa de quase 2 anos
devido a uma série de falhas de fabricação.
Apesar das dificuldades na unidade de defesa a empresa gerou quase US$ 3 bilhões em fluxo de
caixa livre número bem acima do fluxo negativo de US$ 507 milhões um ano antes. A Boeing
reiterou sua previsão de alcançar fluxo de caixa livre positivo para o ano. Por outro lado, a
empresa reiterou que problemas na cadeia de suprimentos e escassez de mão-de-obra estão
dificultando o aumento da produção.
A Boeing tem lutado para estabilizar seus negócios após 2 acidentes de seu 737 Max, um há
quase 4 anos na Indonésia e outro na Etiópia 5 meses depois. A fabricante está agora tentando
obter a aprovação do regulador federal de novas versões dessa aeronave, as 737 Max 7 e 10, as
menores e maiores da família.
A Boeing possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 87 bilhões, P/E (price/earnings)
de -16.36, beta de 1.45, não paga dividendos e no ano as suas ações caem 27%.

Delta (DAL) – 13/out
A Delta Air Lines Inc divulgou nesta quinta-feira (13/10/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram em linha com as
expectativas do mercado, com a companhia aérea declarando que tanto as viagens de lazer
quanto as de negócios continuam se recuperando.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 12,84 bilhões, vs US$ 12,87 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,51 vs US$ 1,53 estimado.

Entre os destaques, a companhia aérea com sede em Atlanta é a primeira transportadora dos
EUA a divulgar resultados do terceiro trimestre, e sua previsão otimista é positiva à medida que
expectativas negativas se formam sobre outros setores, como alguns varejistas. O início da alta
temporada de viagens de verão da Delta foi difícil, pois as interrupções levaram a companhia
aérea e alguns de seus rivais a reduzir os voos para evitar mais problemas para os viajantes. A
empresa disse que sua capacidade seria restaurada em até 92% aos níveis de 2019 no quarto
trimestre e que está trabalhando para uma recuperação total no próximo verão.
A Delta e outras companhias aéreas estão enfrentando um aumento nos custos de mão de obra
a combustível. A conta de combustível da companhia no terceiro trimestre aumentou custos por
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milha de assento disponível subiram quase 23% em relação a 2019 no último trimestre,
parcialmente aumentados porque a Delta não voou tanto.
As viagens internacionais, em grande parte marginalizadas em 2020 e 2021, foram um ponto
positivo no terceiro trimestre, com o crescimento da receita unitária superando o doméstico
pela primeira vez desde o início da pandemia, disse a Delta, citando Itália, Espanha e Grécia
como destinos populares. Já as reservas de negócios foram recuperadas em 80% aos níveis prépandemia no final do trimestre e que pesquisas recentes mostram que 90% das contas
corporativas indicam que manterão ou aumentarão as viagens no quarto trimestre em
comparação com o terceiro. Por fim, a transportadora aérea disse que o furacão Ian, que atingiu
a Flórida no mês passado, custou US$ 35 milhões em receita e teve um impacto de 3 centavos
no lucro ajustado por ação.
A DAL possui um valor de mercado de aproximadamente $ 18 bilhões, PE (price/earnings) de
31,74, beta de 1,17, não paga dividendos e no ano as suas ações caem -25,26%.

Serviços de Comunicação
Alphabet (GOOGL) – 25/out
A Alphabet (controladora da Google) divulgou nesta terça-feira (25/10/2022) depois do
fechamento do mercado os seus resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e
os números decepcionaram as estimativas de mercado e a ação apresentava queda no after
market.
Resultados Gerais:
•
•
•
•
•

Receitas: US$ 69.09 bilhões, vs US$ 70.58 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1.06 vs US$ 1.25 estimado.
Receitas do Youtube: US$ 7.07 bilhões vs US$ 7.42 bilhões estimados.
Receitas do Google Cloud: US$ 6.9 bilhões vs US$ 6.69 bilhões estimados.
Custo de aquisição de trafego: US$11.83 vs US$ 12.38 estimados.

A desaceleração da economia e a redução dos gastos com anúncios foram percebidos pela
Alphabet que apresentou o menor crescimento de receitas desde 2013. A receita cresceu 6%
ante ano passado, uma queda significativa ante o crescimento de 41% um ano antes. As receitas
de Youtube também decepcionaram caindo 2%. Destaque positivo apenas para o crescimento
de receitas do Google Cloud de 38% e acima do esperado pelo mercado; no entanto, o segmento
ainda reporta prejuízo, o qual passou para US$ 699 milhões de US$ 644 milhões. De forma
agregada, o lucro apresentou queda de 26.5% saindo de US$ 18,9 bilhões no 3T21 para US$ 13,9
bilhões nesse trimestre.
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Face a essa desaceleração e aos desafios de cenário macro, a Google tem olhado para dentro de
casa com intuito de cortar custos e se tornar mais eficiente. O CEO Sundar Pichai disse em
setembro que queria tornar a empresa 20% mais eficiente, o que poderia incluir a redução de
empregos e cortes de produtos. Hoje o CEO disse que a empresa está “sharpening our focus on
a clear set of product and business priorities” (aprimorando nosso foco em um conjunto claro
de prioridades de produtos e negócios) e a chefe de finanças, disse que a empresa está “working
to realign resources to fuel our highest growth priorities (trabalhando para realinhar recursos
para alimentar nossas maiores prioridades de crescimento). Em suma ambos direcionam a
empresa para a busca de eficiência e alocação de recursos em produtos e serviços prioritários
para a continuidade do crescimento.
A Google possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,360 trilhões, P/E
(price/earnings) de 19.4, beta de 1.10, não paga dividendos e no ano as suas ações caem 27.82%.

AT&T (T) – 20/out
A AT&T divulgou nesta quinta-feira (20/10/2022) pela manhã seus resultados referentes ao 3º
trimestre de 2022 e os números superaram as estimativas tanto para receitas quanto lucro e
suas ações repercutiam positivamente subindo mais de 9%.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 30.0 bilhões, vs US$ 29.86 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 0.68 vs US$0.61 estimado.

A empresa adicionou 708.000 assinantes de telefone pós-pagos totais durante o período,
elevando seu total para 2,2 milhões de novos assinantes no ano até o 3T22. A receita de serviços
do seu serviço de wireless cresceu 5,6% em relação ao ano anterior, a maior taxa em mais de
uma década. A empresa também adicionou 338.000 assinantes da Fiber (sua internet de maior
velocidade via cabos de fibra ótica), o que a empresa disse ser seu segundo melhor trimestre de
crescimento de assinantes em sua história.
Excluindo a separação de suas operações de vídeo os US$ 30 bilhões de receita nesse trimestre
representam um crescimento de 3.1% na comparação anual. A empresa informou ainda que
está no caminho para alcançar mais de US$ 4 bilhões de sua meta de redução de custos de US$
6 bilhões até o final do ano. O fluxo de caixa livre alcançou US$ 3.8 bilhões e a empresa disse
estar confiante em sua capacidade de alcançar a marca de US$ 14 bilhões para o ano inteiro.
Para o ano inteiro, a AT&T (T) agora espera que o lucro ajustado seja de US$ 2,50 ou mais, acima
de uma orientação anterior de US$ 2,42 a US$ 2,46 por ação, mas abaixo do consenso de US$
2,55 por ação.
A AT&T possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 115 bilhões, P/E (price/earnings)
de 6.0, beta de 0.50, dividend yield de 6.8% e no ano as suas ações caem -36.8%.
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Meta Platforms (META) – 26/out
A Meta Plataformas (controladora do Facebook) divulgou nesta quarta-feira (26/10/2022)
depois do fechamento do mercado os seus resultados operacionais referentes ao 3º trimestre
de 2022 e decepcionaram as estimativas de mercado, com as ações apresentando queda de 14%
no after market.
Resultados Gerais:
•
•
•
•
•

Receitas: US$ 27,71 bilhões vs US$ 27,38 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,89 vs US$ 1,64 estimado.
Usuários ativos diários (DAUs): 1,98 bilhão contra 1,98 bilhão esperado.
Usuários ativos mensais (MAUs): 2,96 bilhões contra 2,94 bilhões.
Receita média por usuário (ARPU): US$ 9,41 contra US$ 9,83 esperados.

Entre os destaques, a empresa de Mark Zuckerberg declarou que está enfrentando uma ampla
desaceleração nas receitas com anúncios online, desafios com a atualização de privacidade do
iOS da Apple e o aumento da concorrência do TikTok. Some tudo e a Meta deverá registrar seu
terceiro trimestre consecutivo de queda nas receitas em base anual.
A receita da Meta caiu 4% ano a ano, para US$ 27,7 bilhões no terceiro trimestre, enquanto os
custos e despesas da empresa aumentaram 19% ano a ano, para US$ 22,1 bilhões. O lucro
operacional caiu 46% em relação ao ano anterior, para US$ 5,66 bilhões. A receita da unidade
Reality Labs, que abriga os headsets de realidade virtual da empresa e seu negócio de metaverso
futurista, caiu quase pela metade em relação ao ano anterior, para US$ 285 milhões. Por fim, a
gigante das redes sociais disse que está “mantendo algumas equipes estáveis em termos de
número de funcionários, diminuindo outras e investindo o crescimento do número de
funcionários apenas em nossas maiores prioridades”.
O Meta possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 348 bilhões, P/E (price/earnings)
de 10,7, beta de 1,29, não paga dividendos e no ano as suas ações caem 61,4%.

Netflix (NFLX) – 18/out
A Netflix divulgou nesta terça-feira (18/10/2022) depois do fechamento de mercado seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números surpreenderam vindo
bem acima do esperado pelo mercado e suas ações repercutiam isso no after-market saltando
mais cerca de 14%.
Resultados Gerais:
•

Receitas: US$ 7.93 bilhões, vs US$ 7.84 bilhões esperado pelos analistas.
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•
•

Lucro por Ação: US$ 3.10 vs US$ 2.13 estimado.
Adição líquida de assinantes: 2.41 milhões versus 1.09 milhões estimados

Os números apresentados pela empresa surpreenderam positivamente, sendo este o primeiro
trimestre de crescimento de sua base líquida de assinantes em 2022
Se no trimestre passado a empresa havia ressaltado as dificuldades de crescimento decorrentes
de um ambiente mais competitivo e do compartilhamento de contas; neste a Netflix conseguiu
entregar um crescimento de assinantes bem acima do esperado e do próprio guidance. Netflix
atingiu 223 milhões de assinantes, um crescimento de 4.5% na comparação anual. A empresa
divulgou séries de sucesso e filmes como "Monster: The Jeffrey Dahmer Story", "Stranger
Things" quarta temporada, "The Gray Man" e "Purple Hearts" como hits que ajudaram a mover
a agulha durante o quarto trimestre.
Números. A empresa ressaltou que após um primeiro semestre desafiador, acredita estar no
caminho para reacelerar seu o crescimento, e que a chave para isso é agradar seus assinantes
com bom conteúdo. A Netflix entregou um crescimento de receita de 6% na comparação anual
(já levando em conta o impacto negativo de um dólar mais valorizado em escala global). O lucro
operacional de US$ 1.5 bilhões é inferior aos US$ 1.8 bilhões reportados um ano atrás, mas
acima do guidance fornecido pela empresa no trimestre anterior. O lucro por ação mostrou
queda de 2.8% na comparação anual e o fluxo de caixa livre foi positivo em US$ 472 milhões
antes US$ 13 milhões no trimestre anterior.
Guidance. Olhando a frente a empresa destaca a valorização do dólar como um risco e projeta
queda de receita frente a esse trimestre (esperam US$7.8 bilhões). Eles lançaram seu plano com
Ads em 12 países em novembro e, embora estejam otimistas com essa nova vertente de
receitas, eles não esperam uma contribuição material dessa linha para o 4T22 – vide gráfico
abaixo como essa é uma nova tendência no universo de streaming. E em termos de margem o
4T é tradicionalmente o de maiores gastos com marketing e conteúdo, e por isso projetam
queda de margem.
A NFLX possui um valor de mercado de aproximadamente $ 107 bilhões, P/E (price/earnings) de
22.5, beta de 1.22 e no ano as suas ações caem -59,99%.
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Fonte.

Snap Inc (SNAP) – 20/out
O Snap Inc divulgou nesta quinta-feira (20/10/2022) no final do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram abaixo das expectativas
do mercado, o que fez as ações caírem 25% e demonstrarem que o setor de tecnologia pode
apresentar dificuldades neste trimestre.
Resultados Gerais:
•
•
•

Receitas: US$ 1,13 bilhões, vs US$ 1,14 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 0,05 vs US$ -0,01 estimado.
Usuários Ativos Diários Globais (DAUs): 363 milhões contra 358,2 milhões esperados.

Entre os destaques, os usuários ativos diários aumentaram 19% ano a ano, mostrando que o
Snap ainda é capaz de atrair pessoas para o serviço, apesar das dificuldades do lado comercial.
O problema foi que a receita média por usuário (ARPU) caiu 11%, para US$ 3,11.
A atualização de privacidade de 2021 para o iOS continua sendo uma barreira na capacidade do
Snap de rastrear usuários pela web, enfraquecendo assim seu negócio de publicidade online.
Empresas rivais de mídia social, principalmente o Facebook, também foram prejudicadas pelas
mudanças da Apple. Além disso a desaceleração econômica e o potencial de recessão também
levaram muitos anunciantes a pausar ou reduzir os gastos em suas campanhas.
Em agosto, a Snap anunciou que demitiria 20% dos cerca de 6.000 funcionários da empresa
como parte de um grande plano de reestruturação. As indenizações e custos relacionados
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constituíram uma grande parte do encargo de reestruturação no período. A companhia
acrescentou que o crescimento da receita provavelmente continuará desacelerando no quarto
trimestre, já que esse período “tem sido relativamente mais dependente da receita de
publicidade orientada à marcas”, que diminuiu no período mais recente.
O SNAP possui um valor de mercado de aproximadamente $ 12,4 bilhões, PE (price/earnings) de
-10,98, beta de 0,98, sem dividendos e no ano as suas ações caem 83%.

Spotify (SPOT) – 25/out
O Spotify Technology divulgou nesta terça-feira (25/10/2022) no final do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 2º trimestre de 2022 (fiscal da companhia) e os números vieram
abaixo das expectativas, fazendo as ações caírem consideravelmente no after-market.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas (Euros): $ 3,04 bilhões, vs $ 3,02 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação (prejuízo): US$ -0,99 vs US$ -0,85 estimado.

Entre os destaques, o Spotify registrou 456 milhões de usuários ativos mensais no trimestre, um
aumento de 20% ano a ano, e 195 milhões de assinantes pagos, um aumento de 13% em relação
ao ano anterior. Em seu relatório a companhia disse que espera adicionar aproximadamente 17
milhões de novos usuários ativos mensais próximo trimestre, elevando seu total para 450
milhões.
O Spotify continua investindo em publicidade e sua receita suportada por anúncios cresceu 19%
ano a ano e representou 13% de sua receita total. A empresa disse no relatório que o
crescimento foi impulsionado principalmente pelos podcasts. A companhia introduziu os
podcasts em 2015 e agora abriga mais de 4,7 milhões deles, segundo o relatório. Além disso, em
setembro a empresa anunciou que seus ouvintes nos EUA agora podem comprar e ouvir mais
de 300.000 títulos de audiolivros diferentes, marcando sua mais recente tentativa de
transformar sua plataforma em um balcão único para todas as coisas de áudio.
O SPOT possui um valor de mercado de aproximadamente $ 16 bilhões, PE (price/earnings) de 586, beta de 1,82, sem dividendos e no ano as suas ações caem 58,53%.

Verizon (VZ) – 21/out
A Verizon Communications Inc divulgou nesta sexta-feira (21/10/2022) no início do dia os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das
expectativas do mercado, porém a companhia viu um número menor de adição de linhas
telefônicas graças ao aumento de preços.
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Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 34,2 bilhões, vs US$ 33,8 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,32 vs US$ 1,29 estimado.

Entre os destaques, o crescimento da receita de serviços sem fio e a maior receita de
equipamentos sem fio mais do que compensaram os declínios da telefonia fixa e o impacto
líquido da atividade de fusões e aquisições (M&A) em 2021.
Outro fator relevante foi as adições líquidas totais de banda larga de 377.000, incluindo 342.000
adições líquidas fixas sem fio, refletindo uma forte demanda por ofertas de banda larga
confiáveis e de alto valor. Nos EUA mais de 40 milhões de domicílios são cobertos por wireless
fixo no terceiro trimestre de 2022, incluindo mais de 30 milhões de domicílios cobertos por 5G
Ultra Wideband.
A VZ possui um valor de mercado de aproximadamente $ 155 bilhões, PE (price/earnings) de
7,43, beta de 0,37, dividend yield de 7,05% e no ano as suas ações caem 28,79%.

Serviços Financeiros
Bank of America (BAC) – 17/out
O Bank of America divulgou nesta segunda-feira (17/10/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das expectativas
do mercado, graças a área de renda fixa e ganhos com o aumento de juros.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 24,61 bilhões, vs US$ 23,57 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 0,81 vs US$ 0,77 estimado.

Entre os destaques, o Bank of America supostamente deveria ser um dos principais beneficiários
neste período de aumento de taxas do Federal Reserve. Os tomadores de empréstimo no banco,
além de outras instituições financeiras como JPMorgan Chase e Wells Fargo, estão produzindo
mais receita à medida que as taxas de juros sobem, permitindo aos bancos gerar mais lucro de
suas atividades principais de captação de depósitos e concessão de empréstimos.
A receita líquida de juros do banco saltou 24% para US$ 13,87 bilhões no trimestre, superando
a estimativa de US$ 13,6 bilhões dos analistas. Outro destaque positivo foi a receita de
negociação de renda fixa aumentou 27%, para US$ 2,6 bilhões, superando com folga a
estimativa de US$ 2,24 bilhões. Isso mais do que compensou a receita de ações que caiu 4%,
para US$ 1,5 bilhão, abaixo da estimativa de US$ 1,61 bilhão. É importante notar que a evolução
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da provisão do banco para perdas de crédito mostrou que o Bank of America está começando a
levar em consideração uma perspectiva econômica mais adversa.
O BAC possui um valor de mercado de aproximadamente $ 254 bilhões, PE (price/earnings) de
9,89, beta de 1,36, dividend yield de 2,78% e no ano as suas ações caem -28,75%.

Berkshire Hathaway Inc (BRK) – 05/nov
A Berkshire Hathaway Inc divulgou neste sábado (05/11/2022) os seus resultados operacionais
referentes ao 3º trimestre de 2022 e demonstraram mais um trimestre sólido para o lendário
investidor Warren Buffett.
Resultados Gerais:
• Receitas Totais: US$ 76,9 bilhões
• Lucro Operacional: US$ 7,76 bilhões.
• Lucro Líquido(prejuízo): US$ -2,69 bilhões.
Entre os destaques, mesmo em um ambiente difícil, com queda do mercado de ações
americano, aumento da inflação e elevação da de juros, os ganhos operacionais do
conglomerado com sede em Omaha – que abrangem desde seguros, até ferrovias, petróleo e
serviços públicos – totalizaram US$ 7,761 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 20% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
No entanto, nem tudo foi positivo para a Berkshire. A companhia registrou um prejuízo líquido
de US$ 2,69 bilhões no terceiro trimestre, contra um ganho de US$ 10,34 bilhões no ano
anterior. A perda trimestral foi em grande parte devido a uma queda nos investimentos em
ações da Berkshire em meio à montanha-russa do mercado financeiro em 2022. A Berkshire
sofreu uma perda de US$ 10,1 bilhões em seus investimentos, puramente por reavaliação de
mercado das empresas do grupo. O famoso investidor deu uma declaração novamente que a
quantidade de perdas em investimentos em qualquer trimestre é “geralmente sem sentido”.
Seus investimentos em ações de outras empresas totalizaram US$ 306,2 bilhões em valor de
mercado em 30 de setembro de 2022 versus US$ 350,7 bilhões em valor justo em 31 de
dezembro de 2021. Cerca de 73% do valor está concentrado em cinco empresas — American
Express (AXP ) pelo valor a mercado de $ 20,5 bilhões; Apple (AAPL) por US$ 126,5 bilhões; Bank
of America (BAC) em US$ 31,2 bilhões; Coca-Cola (KO) em US$ 22,4 bilhões e Chevron (CVS) em
US$ 24,4 bilhões.
Avaliando o lucro operacional separado por segmento:
•
•
•

Seguros (subscrição): US$ 962 milhões vs. US$ 784 milhões em 2021;
Seguros (receita de investimento): US$ 1,41 bilhão vs. US$ 1,16 bilhão em 2021;
Ferrovia: US$ 1,44 bilhão vs. US$ 1,54 bilhão em 2021;
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•
•
•
•

Utilitários e energia: US$ 1,59 bilhão vs. US$ 1,50 bilhão em 2021;
Outros negócios controlados: US$ 3,25 bilhões vs US$ 2,71 bilhões em 2021:
Negócios não controlados: US$ 362 milhões vs. US$ 310 milhões em 2021;
Outros: US$ 679 milhões vs US$ 39 milhões em 2021.

Outro destaque é que Buffett continuou a comprar a Occidental Petroleum, mesmo com a queda
das ações no terceiro trimestre, e a participação da Berkshire na gigante do petróleo atingiu
20,8%. Em agosto, a Berkshire recebeu aprovação regulatória para comprar até 50%,
estimulando especulações de que poderia eventualmente comprar toda a petrolífera.
Além disso, o conglomerado acumula em seu balanço uma pilha de caixa de quase US$ 109
bilhões no final de setembro, em comparação com um total de US$ 105,4 bilhões no final de
junho. Buffett continua recomprando as suas ações próprias ações no mercado e a Berkshire
gastou US$ 1,05 bilhão em recompras de ações durante o trimestre, elevando o total de nove
meses para US$ 5,25 bilhões.
A BRK possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 635 bilhões, P/E (price/earnings)
de 57,41, beta de 0,91, não paga dividendos e as suas ações caem apenas 4,14%, comparado ao
S&P500 que cai 20,76%.

BlackRock (BLK) – 13/out
A BlackRock divulgou nesta quinta-feira (13/10/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das expectativas
do mercado, com a receita mais alta de sua plataforma de tecnologia, Aladdin, e despesas mais
baixas ajudando a compensar o declínio nas taxas de administração de recursos.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 4,31 bilhões, vs US$ 4,17 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 9,55 vs US$ 7,27 estimado.

Entre os destaques, o total de ativos totais sob gestão da BlackRock foi para US$ 7,96 trilhões
versus US$ 8,49 trilhões no ano anterior, redução esta explicada principalmente pela queda
tanto do mercado de ações como de renda fixa. Já o fluxo de recursos da gestora foi de US$ 17
bilhões de entradas totais no trimestre, o que é positivo, mas muito menor que os US$ 90 bilhões
no trimestre anterior.
As taxas de consultoria e administração de investimentos foram de US$ 3,37 bilhões, uma queda
comparada aos US$ 3,53 bilhões no trimestre anterior e US$ 3,79 bilhões no mesmo trimestre
do ano passado. Para compensar esta queda, a BlackRock vem tentando fazer a lição de casa e
buscando diversificar as receitas, além de cortar custos. Os serviços de tecnologia, incluindo
Aladdin, produziram US$ 338 milhões em receita no trimestre, contra US$ 332 milhões no
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segundo trimestre e US$ 320 milhões no terceiro trimestre de 2021. Já a despesa total da maior
gestora do mundo foi de US$ 2,79 bilhões, uma redução comparada aos US$ 2,86 bilhões no
trimestre anterior e US$ 3,12 bilhões no mesmo trimestre do ano passado. Os custos de
remuneração e benefícios dos funcionários caíram para US$ 1,34 bilhão, de US$ 1,41 bilhão no
segundo trimestre e US$ 1,53 bilhão no terceiro trimestre de 2021.
A BLK possui um valor de mercado de aproximadamente $ 76 bilhões, PE (price/earnings) de
13,43, beta de 1,27, dividend yield de 3,83% e no ano as suas ações caem -41,99%.

Citigroup (C) – 14/out
O Citigroup Inc divulgou nesta sexta-feira (14/10/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das expectativas
do mercado, mesmo com o aumento de provisões para perdas de crédito e o banco de
investimentos em queda.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 18,51 bilhões, vs US$ 18,25 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,63 vs US$ 1,42 estimado.

Entre os destaques, o declínio nos lucros apresentado pelo banco veio em parte de um aumento
nas reservas para perdas com empréstimos. O Citigroup aumentou sua provisão para perdas
com crédito em US$ 370 milhões líquidos durante o trimestre, em comparação com uma
liberação de mais de US$ 1 bilhão no mesmo período do ano passado. A provisão total para
perdas de crédito para o trimestre foi de US$ 1,37 bilhão.
Na frente de negociação, o Citigroup registrou US$ 3,06 bilhões em receita de renda fixa e US$
1,01 bilhão em receita de ações, sendo que o mercado esperava receita de US$ 3,19 bilhões e
US$ 965 milhões, respectivamente. Como o resto do setor, o Citigroup também está
enfrentando um declínio acentuado na receita do banco de investimento. O banco registrou US$
631 milhões em receita de I.B. no terceiro trimestre, uma queda de mais de 60% ano a ano. Já
os serviços bancários pessoais foram um ponto positivo para o Citi, pois a receita aumentou 10%
ano a ano, para US$ 4,33 bilhões, refletindo a crescente receita líquida de juros à medida que as
taxas de juros subiram.
A venda de seus negócios de consumo nas Filipinas foi o principal impulsionador do crescimento
da receita no trimestre, disse o Citi. No ano passado a instituição registrou prejuízo na venda de
uma empresa australiana. O banco também disse que encerrará quase todos os serviços a
clientes institucionais na Rússia até o final do primeiro trimestre do próximo ano. Mesmo após
sua reestruturação, o Citigroup tem mais operações no exterior do que seus rivais, deixando-o
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mais exposto a economias em desaceleração à medida que o impacto da alta do dólar se espalha
pelo mundo.
O C possui um valor de mercado de aproximadamente $ 83 bilhões, PE (price/earnings) de 5,44,
beta de 1,58, dividend yield de 4,72% e no ano as suas ações caem -28,23%.

Goldman Sachs (GS) – 18/out
O Goldman Sachs divulgou nesta terça-feira (18/10/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das expectativas
do mercado, apesar da desaceleração do mercado de capitais.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 11,98 bilhões, vs US$ 11,41 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 8,25 vs US$ 7,69 estimado.

Entre os destaques, o declínio no lucro e na receita do Goldman já eram esperados pelo mercado
depois que o boom do IPO do ano passado esfriou este ano. Contudo a sua área de trading,
principalmente em renda fixa, conseguiu superar as estimativas. Os operadores de renda fixa do
Goldman geraram US$ 3,53 bilhões em receita, um salto de 41% em relação ao mesmo período
do ano anterior e cerca de US$ 500 milhões a mais do que os analistas previam, pois
aproveitaram o aumento da atividade dos clientes em títulos e moedas em meio a mercados
agitados. Os traders de ações trouxeram US$ 2,68 bilhões em receita, uma queda de 14% em
relação ao ano anterior, que superou a estimativa de US$ 2,59 bilhões.
O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, disse que os resultados mostram a “força, amplitude
e diversificação” da empresa e anunciou oficialmente uma reorganização corporativa que havia
sido relatada no início desta semana. A reorganização societária combinará as quatro principais
divisões do banco em três, de acordo com pessoas com conhecimento do plano. As ações do
Goldman são negociadas pelo menor preço em relação ao valor contábil tangível entre os seis
maiores bancos dos EUA, exceto o Citigroup, uma situação que Solomon certamente deseja
resolver.
O GS possui um valor de mercado de aproximadamente $ 109 bilhões, PE (price/earnings) de
7,98, beta de 1,36, dividend yield de 3,11% e no ano as suas ações caem -15,98%.

JPMorgan Chase (JPM) – 14/out
O JPMorgan divulgou nesta sexta-feira (14/10/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das expectativas
do mercado, com o banco gerando mais receita sobre juros que o esperado.
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Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 33,49 bilhões, vs US$ 32,1 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 3,12 vs US$ 2,88 estimado.

Entre os destaques, o banco declarou que a receita líquida de juros aumentou 34% no trimestre,
para US$ 17,6 bilhões, graças ao aumento das taxas de juros e uma carteira de empréstimos em
expansão, o que superou as expectativas dos analistas em mais de US$ 600 milhões.
O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, observou que, embora a saúde do consumidor esteja forte
no período, há “ventos contrários” significativos à frente. Lembrando que Dimon disse nesta
semana que espera que uma recessão deve atingir os EUA nos próximos seis a nove meses. O JP
é o maior banco dos EUA em ativos e está sendo observado de perto em busca de pistas sobre
como as instituições financeiras estão navegando em um ambiente incerto. Por um lado, os
níveis de desemprego permanecem baixos, o que significa que os consumidores e as empresas
têm pouca dificuldade em quitar os empréstimos. Já o aumento das taxas de juros significa que
a atividade principal de empréstimos dos bancos está se tornando mais lucrativa e a volatilidade
nos mercados financeiros tem sido positivas para os operadores de renda fixa.
As receitas de trading em renda fixa aumentaram 22% no ano contra ano, enquanto as receitas
na atividade de IPO, emissão de dívida e ações caíram 11% devido a drástica queda do mercado
e menor interesse das empresas por estes serviços. Além da queda do mercado de ações, outro
contraponto importante é que a receita de empréstimos hipotecários (imobiliário) caiu
acentuadamente e o mercado corporativo em geral deve divulgar baixas contábeis em meio ao
declínio dos ativos financeiros. Além disso, espera-se que os bancos comecem a aumentar as
reservas para perdas com empréstimos à medida que aumentam as preocupações de uma
recessão.
O JPM possui um valor de mercado de aproximadamente $ 321 bilhões, PE (price/earnings) de
8,78, beta de 1,07, dividend yield de 3,66% e no ano as suas ações caem -30,93%.

Morgan Stanley (MS) – 14/out
O Morgan Stanley divulgou nesta sexta-feira (14/10/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram abaixo das expectativas
do mercado, com o banco vendo a receita da área de IB (investment banking) cair 55%.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 12,99 bilhões, vs US$ 13,3 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,47 vs US$ 1,49 estimado.
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Entre os destaques, o banco com sede em Nova York disse que o lucro de US$ 2,63 bilhões, ou
US$ 1,47 por ação, caiu 29% em relação ao ano anterior. A receita de US$ 12,99 bilhões caiu
12% em relação ao ano anterior, impulsionada pela queda nos bancos de investimento e
redução na receita de gestão de recursos.
A receita do banco de investimento (IB) caiu 55% para US$ 1,28 bilhão no trimestre, em linha
com o mercado, e a receita de gestão de investimentos, no entanto, caiu 20%, para US$ 1,17
bilhão, abaixo da estimativa de US$ 1,29 bilhão. Os bancos de Wall Street estão enfrentando o
colapso dos IPOs e emissões de dívida e ações este ano, uma forte reversão do boom de
negócios que impulsionou os resultados no ano passado. A desaceleração foi desencadeada por
amplas quedas nos ativos financeiros, preocupações com a recessão e a guerra na Ucrânia.
O MS possui um valor de mercado de aproximadamente $ 136 bilhões, PE (price/earnings) de
10,72, beta de 1,33, dividend yield de 3,91% e no ano as suas ações caem -19,19%.

Nubank (NU) – 14/nov
O Nubank reportou nesta segunda-feira (14/11/2022) no final do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das expectativas
do mercado. O banco roxo reverteu o prejuízo em lucro líquido no trimestre, o que animou os
investidores e fez as ações subirem 15,5% no after-market.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 1,30 bilhões, vs US$ 1,18 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 0,01 vs US$ -0,01 estimado.

Entre os destaques, o Nubank ressaltou que adicionou 5,1 milhões de clientes no tri. e atingiu
o total de 70,4 milhões de clientes na sua base, um aumento de 46% ano a ano, mas apenas
7,8% no trimestre. O número de clientes ativos cresceu de 52,3 m. para 57,4 milhões em três
meses, apresentando uma taxa de atividade de 82%. Além disso, a instituição viu tanto a
receita média por cliente ativo (US$ 7,9), como o volume de compras (21,2 bilhões) e os
depósitos crescerem.
Depois de o banco anunciar uma reestruturação das suas BDR’s, medida que não agradou
acionistas, a empresa parece ter mudado a direção e buscado focar menos em crescimento e
mais em robustez financeira. Entretanto, nem tudo foi positivo para a fintech. A inadimplência
de 15 a 90 dias aumentou para 4,2% e a de 90 dias aumentou para 4,7%. A instituição explicou
que o resultado veio principalmente devido desaceleração na originação e no cenário macro
desfavorável, entretanto, comparando com as estimativas do Goldman Sachs de 5%, o Nubank
conseguiu performar melhor que o esperado.
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O NU possui um valor de mercado de aproximadamente $ 20 bilhões, PE (price/earnings) de 114,95, não paga dividendos e no ano as suas ações caem -53,62%.

Paypal (PYPL) – 03/nov
O Paypal divulgou nesta quinta-feira (03/11/2022) ao final do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas, entretanto as
expectativas apresentadas para o 4º. trimestre não agradaram os investidores.
Resultados Gerais:
• Receitas: US$ 6,85 bilhões vs US$ 6,82 milhões esperado pelos analistas.
• Lucro por Ação: US$ 1,08 vs US$ 0,96 estimados.
Entre os destaques, o que chamou atenção negativamente para a companhia e fez as suas ações
caírem 9% no after-market foram as estimativas de receitas do quarto trimestre, que chegarão
a US$ 7,38 bilhões, o que é menos do que as expectativas de consenso de US$ 7,74 bilhões
esperada pelo mercado. Contudo, apesar da receita vir menor, o PayPal elevou a sua orientação
de lucro por ação para todo o ano fiscal, dizendo que se beneficiou de “iniciativas de
produtividade contínuas”. Além disso eles esperam adicionar de 8 a 10 milhões de novos
usuários ativos líquidos no ano fiscal.
Por fim, a companhia disse que está trabalhando com a Apple para aprimorar suas ofertas para
PayPal e Venmo, inclusive permitindo que clientes comerciais dos EUA aceitem pagamentos sem
contato por meio de suas carteiras móveis e adicionando cartões de crédito e débito da marca
de rede PayPal e Venmo à Apple Wallet.
O PYPL possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 88 bilhões, P/E (price/earnings)
de 44,18, beta de 1,34, não paga dividendos e as suas ações caem 67,1%.

Prudential Financial Inc (PRU) – 01/nov
A Prudential Financial Inc divulgou nesta terça-feira (01/11/2022) ao final do dia os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas, com
a empresa reduzindo custos e melhorando a sua eficiência operacional.
Resultados Gerais:
• Lucro por Ação: US$ 2,13 vs US$ 2,02 estimados.
Entre os destaques, o número de ativos sob gestão da Prudential caiu para US$ 1,350 trilhão
contra US$ 1,727 trilhão no mesmo trimestre do ano passado. A queda generalizada do mercado
de ações e renda fixa nos EUA acabou impactando o valor de mercado da companhia.

William Castro Alves (@WillCastroAlves)
Antonyo Giannini (@GianniniAntonyo)
Guilherme Zanin (@gui_zanin_)

Atualizado em:
21/11/2022

O CEO Charles Lowrey, comentou que “Nossos resultados financeiros do terceiro trimestre
refletem o impacto negativo do mercado que incluem menores receitas e taxas mais baixas,
bem como um nível elevado de pedidos de hospitalização por COVID-19 no Japão, parcialmente
compensado pelo crescimento do negócio subjacente, incluindo o benefício do aumento das
taxas de juros”. Por fim, olhando para o futuro a companhia espera que as taxas de juros mais
altas beneficiem economicamente os negócios, bem como a solidez financeira ajude a
Prudential a navegar no atual ambiente econômico.
A PRU possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 39 bilhões, P/E (price/earnings)
de 19,85, dividend yield de 4,48% e no ano as suas ações caem 0,49%.

XP Inc (XP) – 11/nov
A XP divulgou na terça-feira (08/11/2022) depois do fechamento do mercado os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas, com as suas
ações saltando 13,45% no after-market.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: R$ 3,81 bilhões.
Lucro por Ação: US$ 1,85.

Entre os destaques, o total de ativos da companhia atingiu 925 bilhões, crescimento de 17% no
ano a ano e 9% comparando com o trimestre anterior. Já o número de clientes atingiu 3,80
milhões, crescimento de 15% na base anual, mas apenas 5% na base trimestral. O grande
destaque positivo foi o crescimento do segmento de cartões, aumento de 100% nos últimos 12
meses, com um portfólio de crédito de 16,3 bilhões, aumento de 88%.
Segundo a XP, apesar das mudanças no cenário macroeconômico nos últimos trimestres, eles
acreditam que as oportunidades à frente no setor financeiro brasileiro continuam crescendo. O
capital excedente atual da companhia é de aproximadamente R$ 5 bilhões e devido à queda
atual de suas ações, eles entendem que existe uma oportunidade de realizar a recompra de
ações, para gerar valor aos seus acionistas. A XP anunciou recentemente um aumento de R$ 1
bilhão no programa de recompra ainda aberto em maio passado. Além disso eles esperam
antecipar dividendos, realizar novas recompras de ações e focar em áreas da companhia que
gerarão maiores retornos ao seu negócio.
A XP possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 10 bilhões, P/E (price/earnings) de
15,04, beta de 1,47 e no ano as suas ações caem 36,45%.
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Wells Fargo (WFC) – 14/out
O Wells Fargo & Co divulgou nesta sexta-feira (14/10/2022) no início do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das expectativas
do mercado, apesar de aumentar as reservas para perdas com empréstimos.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 19,51 bilhões, vs US$ 18,78 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,30 vs US$ 1,09 estimado.

Entre os destaques, o desempenho da instituição financeira foi significativamente prejudicado
por perdas operacionais de US$ 2 bilhões, ou US$ 0,45 por ação, relacionadas a litígios e
questões regulatórias. O Wells está operando sob uma série de ordens de consentimento
vinculadas ao escândalo de contas falsas de 2016, incluindo uma que o Fed limita o crescimento
de seus ativos.
Como o mais dependente de hipotecas dos seis maiores bancos dos EUA, o Wells Fargo
enfrentou pressão à medida que a atividade de vendas e refinanciamento imobiliário caíram
acentuadamente, já que a taxa média para uma hipoteca de 30 anos subiu para perto de 7%,
valor mais alto nos últimos 20 anos. As originações de empréstimos residenciais caíram 59% em
relação ao mesmo período do ano passado, para US$ 21,5 bilhões.
O Wells Fargo é uma instituição com foco em serviços comerciais e de varejo, o que era
amplamente esperado de ser um dos grandes beneficiários de taxas de juros mais altas. A receita
líquida de juros aumentou 36%, devido principalmente ao impacto de taxas de juros mais altas
e saldos de empréstimos mais altos.
O WFC possui um valor de mercado de aproximadamente $ 165 bilhões, PE (price/earnings) de
10,45, beta de 1,13, dividend yield de 2,75% e no ano as suas ações caem -9,21%.

Tecnologia
Apple (AAPL) – 27/out
A Apple divulgou nesta quinta-feira (27/10/2022) depois do fechamento do mercado os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas
entretanto as ações caíram no after-market mesmo com fortes vendas de iPhones.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 90,1 bilhões vs US$ 88,8 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,29 vs US$ 1,27 estimado.
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Entre os destaques, em um comunicado o diretor financeiro da Apple, Luca Maestri, disse que
os resultados da empresa mostraram a capacidade da companhia de executar efetivamente,
apesar de um cenário macroeconômico desafiador e volátil. Já o presidente-executivo da Apple,
Tim Cook, disse em comunicado que a empresa está entrando na temporada de festas de final
de ano "com nossa linha de [produtos] mais poderosa de todos os tempos". No entanto, a
empresa não deu imediatamente uma perspectiva para o trimestre que é historicamente o
maior período de vendas da Apple.
Como de costume, o iPhone superou os resultados trimestrais com receita de US$ 42,6 bilhões,
um aumento de 9,5% em relação ao quarto trimestre de 2021. Serviços, que incluem assinaturas
de produtos como Apple TV+, planos de armazenamento iCloud e ofertas da Apple Music, subiu
5%, para US$ 19,2 bilhões.
A AAPL possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 2,32 trilhões, P/E (price/earnings)
de 23,93, beta de 1,24, dividend yield de 0,64% e no ano as suas ações caem 18,45%.

ASML (ASML) – 19/out
A ASML, empresa do ramo de semicondutores, divulgou nesta quarta-feira (19/10/2022) pela
manhã seus resultados referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números superaram as
estimativas tanto para receitas quanto lucro e suas ações repercutiam positivamente.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: 5.77 bilhões de Euros, vs 5.41 bilhões de euros esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: 1.70 bilhões de Euros vs 1.42 bilhões de Euros estimado.

Quem é a ASML. É uma empresa holandesa que faz parte da cadeia de semicondutores, mas que
ela não faz chips. Em vez disso ela é uma fornecedora para fabricantes de semicondutores como
o de Taiwan TSMC. A ASML vende máquinas de litografia ultravioleta de alta tecnologia que são
necessários para fazer os chips mais avançados e chegam a custar US$ 200 milhões. Ela é a única
empresa no mundo a fabricar tais máquinas, dando-lhe um monopólio nesta parte da cadeia de
suprimentos e tornando-a uma das empresas mais importantes da indústria de semicondutores
– fonte.
A ASML apresentou receita de 5,77 bilhões de euros (US$ 5,6 bilhões) no 3T22, um aumento de
10% em relação ao ano anterior. O lucro líquido totalizou 1,7 bilhão de euros contra as previsões
de 1,42 bilhão de euros, uma queda de 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado,
mas maior em relação ao segundo trimestre deste ano.
Olhando a frente o CEO destacou as preocupações com a economia, mas disse: "enquanto
estamos começando a ver dinâmicas de demanda divergentes por segmento de mercado, a
demanda global por nossos sistemas continua forte." Em relação a restrição aplicada por
Washington para transferência de tecnologia pra China, a ASML disse aos funcionários dos EUA
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na semana passada para pararem de atender clientes chineses como resultado. Apesar disso, a
empresa informou que espera que o impacto direto no plano global de embarque da ASML para
2023 seja limitado.
A ASML possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 170 bilhões, P/E (price/earnings)
de 29.2, beta de 1.33, dividend yield de 1.7% e no ano as suas ações caem -47.6%.

Coinbase Global Inc (COINI) – 03/nov
A Coinbase divulgou nesta quinta-feira (03/11/2022) ao final do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram abaixo das estimativas, contudo o
número de usuários cresceu mais que o esperado.
Resultados Gerais:
• Receitas: US$ 590 milhões vs US$ 654 milhões esperado pelos analistas.
• Lucro por Ação: US$ -2,43 vs US$ -2,40 estimados.
Entre os destaques, a receita da Coinbase caiu mais de 50% em relação ao ano anterior,
enquanto os investidores se afastaram das criptomoedas. As finanças da empresa pioraram,
resultando em uma perda de US$ 545 milhões depois que a Coinbase gerou um lucro de mais
de US$ 400 milhões um ano antes. A ação perdeu mais de três quartos de seu valor este ano
devido à queda nos preços das criptomoedas e ao recuo das ações mais arriscadas. O Bitcoin, a
criptomoeda mais popular, caiu mais de 70% em relação ao seu recorde histórico em novembro
de 2021.
A base de usuários da Coinbase vem diminuindo ao longo do ano. A empresa disse que teve 8,5
milhões de usuários de transações mensais (MTUs) durante o terceiro trimestre, abaixo dos 9
milhões do período anterior e 9,2 milhões no primeiro trimestre. Entretanto, o mercado
esperava queda para 7,84 milhões, o que demonstra que alguns investidores estão se mantendo
neste mercado. Já o volume de negócios em outubro foi de US$ 47 bilhões, e os usuários mensais
até outubro ficaram aproximadamente em linha com os resultados do terceiro trimestre. O
Ethereum representou 33% do volume negociado no trimestre, acima dos 22% do período
anterior, e 31% vieram do bitcoin. No entanto, apenas 24% da receita de transações veio do
ethereum, enquanto o bitcoin representou 31%,.
A COIN possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 12 bilhões, P/E (price/earnings)
de -35,66, sem dividendos e no ano as suas ações caem 77,89%.

Electronic Arts (EA) – 01/nov
A Electronic Arts divulgou nesta terça-feira (01/11/2022) ao final do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas, entretanto a
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gigante de games reduziu suas expectativas para o ano inteiro para receitas, alertando para um
impacto negativo dos efeitos cambiais.
Resultados Gerais:
• Receitas: US$ 1,90 bilhões vs US$ 1,83 bilhões esperado pelos analistas.
• Lucro por Ação: US$ 1,07 vs US$ 1,00 estimados.
Entre os destaques, com o dólar americano no mundo, a empresa de games está esperando um
impacto negativo de US$ 200 milhões nas reservas dos seus jogos. Ela cortou a visão de receita
para o ano inteiro US$ 7,65 bilhões a US$ 7,85 bilhões, abaixo da previsão anterior de US$ 7,9
bilhões a US$ 8,1 bilhões. Essa previsão agora marca um crescimento de 2-4% ano a ano, mas
seria de 6-9% em moeda constante, observa a companhia.
A Electronic Arts está entrando no trimestre de férias natalinas se preparando para enfrentar a
competição com Call of Duty: Modern Warfare II da Activision, depois que a EA conquistou os
dois primeiros lugares de vendas de jogos em setembro, com FIFA 23 e Madden NFL 23.
A EA possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 35 bilhões, P/E (price/earnings) de
40,03, dividend yield de 0,59% e no ano as suas ações caem 3,59%.

IBM (IBM) – 20/out
A IBM divulgou nesta quinta-feira (20/10/2022) pela manhã seus resultados referentes ao 3º
trimestre de 2022 e os números superaram as estimativas tanto para receitas quanto lucro e
suas ações repercutiam positivamente subindo mais de 9%.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 14.11 bilhões, vs US$ 13.51 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1.81 vs US$1.77 estimado.

A IBM apresentou um crescimento de 6.5% em sua receita na comparação anual. Assim como
tem sido uma tendência nessa safra de balanços, a IBM disse que as taxas de câmbio devem
resultar em 7% menos receita do que de outra forma geraria no ano inteiro. Ainda assim, a
empresa reiterou sua orientação de julho de cerca de US$ 10 bilhões em fluxo de caixa livre. A
empresa destacou o enfraquecimento econômico da Europa, mas disse que as preocupações
ainda não se refletiram nos dados da empresa.
Todas suas diferentes linhas de negócios superaram estimativas e entregaram crescimento: (i)
as receitas do segmento de software (41% do total da receita) tiveram crescimento de 7.5%; (ii)
seu segmento de consultoria (33% do total da receita) entregou crescimento de 5.5%; (iii)
segmento de infraestrutura (24% do total) cresceu 14.8%.
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A IBM possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 115 bilhões, P/E (price/earnings)
de 78.9, beta de 0.83, dividend yield de 5.2% e no ano as suas ações caem -8.3%.

Microsoft (MSFT) – 25/out
A Microsoft Corp divulgou nesta terça-feira (25/10/2022) no final do dia os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram acima das expectativas,
contudo o mercado não gostou que o crescimento do sistema cloud venha diminuído.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 50,12 bilhões, vs US$ 49,61 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 2,35 vs US$ 2,30 estimado.

Entre os destaques, a receita total da Microsoft cresceu 11% ano a ano, mas o lucro líquido, de
US$ 17,56 bilhões, caiu 14%. No início deste mês foi divulgou resultados trimestrais preliminares
abaixo do esperado, vinculados a um “mercado de PCs mais fraco do que o esperado e ações
significativas de correção de estoque em toda a cadeia de suprimentos de PCs”.
Além disso, pela primeira vez a receita no trimestre do Microsoft Cloud, abrangendo Azure,
assinaturas comerciais do Office 365, partes comerciais do LinkedIn e Dynamics 365, ultrapassou
50% da receita geral da empresa. O segmento de negócios Intelligent Cloud da Microsoft, que
inclui a nuvem pública do Azure, bem como Windows Server, SQL Server, Nuance e Enterprise
Services, geraram US$ 20,33 bilhões em receita trimestral. Isso representa um aumento de 20%
e um pouco menos do que o esperado pelo mercado. A receita somente do Azure cresceu 35%
no trimestre, disse a Microsoft, em comparação com o crescimento de 40% no trimestre anterior
e enquanto o mercado esperava um número 36,4% maior.
A MSFT possui um valor de mercado de aproximadamente $ 1,86 trilhões, PE (price/earnings)
de 25,99, beta de 0,96, dividend yield de 1,09% e no ano as suas ações caem 25,47%.

Nvidia (NVDA) – 16/nov
A Nvidia reportou nesta quarta-feira (16/11/2022) depois do fechamento do mercado os seus
resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números vieram num tom
misto, com receitas acima do esperado, mas decepção nos lucros reportados. Ainda assim a
ação subia cerca de 2% no after market.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 5,93 bilhões vs. US$ 5,77 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 0,58 ajustado vs. US$ 0,69 estimado.
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A Nvidia trouxe um resultado que superou as estimativas de receitas do mercado, mas
evidenciando um momento mais complexo vivido pela empresa. Suas receitas tiveram queda
de 17% (YoY) com a menor demanda por chips para datacenter na China. Sua margem
operacional de lucro caiu quase 12 p.p. para 53.6%, com a empresa citando ajustes no seu
nível de estocagem. A empresa já havia informado ao mercado que esse trimestre sofreria o
impacto de menores vendas para China após os controles impostos pelo governo para a
exportação de chips para o país asiático.
Abrindo por suas divisões o segmento de games percebeu uma queda de 51% de receitas na
comparação anual com a desaceleração do segmento e menor venda ao varejo – o qual
segundo a empresa estava com nível de estoques elevados. Por outro lado, apesar da menor
venda para China o segmento de Datacenter percebeu um aumento de receitas de 31% (YoY),
graças as maiores vendas para os serviços de armazenamento na nuvem nos EUA. Outras
divisões menores são seu segmento de chips para carros que teve crescimento de receitas de
85% alcançando US$ 251 milhões em vendas.
A empresa também reportou um guidance de receitas de US$ 6 bilhões para o 4T22 o qual
ficou aquém dos US$ 6,09 bilhões esperados pelo mercado. Por outro lado, a empresa espera
uma recomposição de margem para um range entre 63% e 66%. No trimestre a empresa
gastou US$ 3,75 bilhões em recompras e dividendos.
A Nvidia possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 400 bilhões, PE
(price/earnings) de 67,67, dividend yield de 0,10% e no ano as suas ações caem 45%.

Oracle (ORCL) – 13/set
A Oracle anunciou ontem (13/set) os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2023 –
trimestre encerrado no dia 31 de agosto. Sua receita atingiu as expectativas, enquanto os lucros
e o guidance trimestral vieram abaixo das estimativas dos analistas.
Resultados gerais:
•
•

Receita: US$ 11,45 bilhões contra US$ 11,45 bilhões esperados pelos analistas, de
acordo com a Refinitiv.
Lucro: US$ 1,03 por ação, ajustado, contra US$ 1,07 por ação, conforme esperado pelos
analistas, de acordo com a Refinitiv.

A receita subiu 18% no trimestre em relação ao ano anterior, graças a contribuição da fabricante
de software recém-adquirida Cerner. O lucro líquido caiu para US $ 1,55 bilhão de US $ 2,46
bilhões no período anterior. A Oracle disse que teria visto US$ 0.08 a mais de lucro ajustado por
ação se não fosse por taxas de câmbio desfavoráveis.
A categoria de serviços em nuvem e suporte a licenças da Oracle gerou US$ 8,42 bilhões em
receita, um aumento de 14% e acima do consenso de Us$ 8,27 bilhões. Os aplicativos da Oracle

William Castro Alves (@WillCastroAlves)
Antonyo Giannini (@GianniniAntonyo)
Guilherme Zanin (@gui_zanin_)

Atualizado em:
21/11/2022

e os negócios em nuvem de infraestrutura representam agora mais de 30% da receita total, disse
o CEO Safra Catz em comunicado. A receita trimestral da infraestrutura em nuvem saltou 52%,
para US$ 900 milhões.
Além de concluir o acordo cerner, a Oracle anunciou a disponibilidade de seu software de banco
de dados através da nuvem pública Azure da Microsoft, que é executada na própria
infraestrutura de nuvem da Oracle.
Guidance. Com relação à orientação, a Oracle disse que espera de US$ 1,16 a US$ 1,20 em lucro
ajustado por ação e crescimento de 15% a 17% na receita no segundo trimestre fiscal. Analistas
consultados pela Refinitiv buscavam US$ 1,27 por ação e US$ 12,17 bilhões em receita,
implicando um crescimento de quase 18%.
A ORCL possui um valor de mercado de cerca de US$ 205 bilhões e suas ações acumulam queda
de 12% no ano.

Taiwan Sem (TSM) – 13/out
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd divulgou nesta quinta-feira (13/10/2022) no
início do dia os seus resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e os números
vieram acima das expectativas do mercado, depois que a fabricante de chips relatou um salto
de 80% no lucro trimestral.
Resultados Gerais:
•
•

Receitas: US$ 20,23 bilhões, vs US$ 20,21 bilhões esperado pelos analistas.
Lucro por Ação: US$ 1,79 vs US$ 1,68 estimado.

Entre os destaques, apesar do mercado de smartphones ter enfraquecido no último trimestre,
a Taiwan Semiconductor teve um crescimento de +25% para esta categoria, que junto com a
computação de alto desempenho ainda representam a grande maioria de sua receita. O
crescimento na computação de alto desempenho foi menos impressionante, com apenas +4%.
A IoT foi a categoria que apresentou o crescimento mais rápido em +33%, mas esse segmento
ainda representa apenas aproximadamente 10% da receita total.
As ações da empresa caíram consideravelmente em 2022 (até o momento), porque o mercado
se preocupa com os riscos envolvidos, entre eles uma desaceleração da demanda de
semicondutores nos próximos anos e as tensões geopolíticas incluindo o medo de uma invasão
chinesa em Taiwan. Apesar disso, o crescimento da receita foi acima de 30% nos últimos dez
anos e teve uma aceleração acentuada nos últimos dois anos.
A TSM possui um valor de mercado de aproximadamente $ 332 bilhões, PE (price/earnings) de
12,96, beta de 1,04, dividend yield de 2,97% e no ano as suas ações caem -46,71%.
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Uber (UBER) – 01/nov
A Uber divulgou nesta terça-feira (01/11/2022) antes da abertura do mercado os seus resultados
operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas, com um
aumento de demanda da plataforma. As ações sobem cerca de 7% nas negociações de prémercado.
Resultados Gerais:
• Receitas: US$ 8,34 bilhões vs US$ 8,12 bilhões esperado pelos analistas.
• Lucro por Ação: US$ -0,61
Entre os destaques, apesar da empresa de locomoção ainda apresentar prejuízo no resultado
líquido de US$ 1,2 bilhão, grande parte foram atribuídos a reavaliações dos investimentos da
Uber, de acordo com um comunicado da empresa. Além disso, o CEO Dara Khosrowshahi disse
que o Uber apresentou um “trimestre forte” e se beneficiou do crescimento das viagens e que
outubro está sendo o “melhor mês de todos os tempos da empresa e total de reservas brutas
da empresa”. No entanto, ele alertou que, após os últimos anos, a companhia aprendeu a não
dar nada como garantido.
A Uber se baseou fortemente no crescimento de seus negócios de entrega Eats durante a
pandemia, mas o seu segmento de mobilidade ultrapassou a receita da Eats no primeiro e
segundo trimestres, à medida que os passageiros começaram a fazer mais viagens. Essa
tendência continuou durante o terceiro trimestre, já que o segmento de mobilidade da Uber
registrou US$ 3,8 bilhões em receita, enquanto a entrega registrou US$ 2,8 bilhões.
O número de consumidores ativos mensais da plataforma subiu para 124 milhões no terceiro
trimestre, um aumento de 14% ano a ano. 1,95 bilhão de viagens foram concluídas na
plataforma durante o período, um aumento de 19% ano a ano.
A UBER possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 52 bilhões, P/E (price/earnings)
de -5,13, beta de 1,16, não paga dividendos e no ano as suas ações caem 36,63%.
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The investment views or strategies described may not be suitable for all investors and are subject to investment risks. Investors may get
back less than they invested, and past performance is not a reliable indicator of future results. Asset allocation does not guarantee a profit
or protect against loss. Nothing in the presentation should be relied upon in isolation for the purpose of making an investment decision.
You are urged to consider carefully whether the services, products, asset classes (e.g. equities, fixed income, alternative investments,
commodities, etc.) or strategies discussed are suitable to your needs. You must also consider the objectives, risks, charges, and expenses
associated with an investment service, product or strategy prior to making an investment decision.
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