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ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A PESSOA A QUE FOI ENTREGUE. ESTE DOCUMENTO NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA, NÃO É UMA OFERTA OU SOLICITAÇÃO DE UMA OFERTA EM 
RELAÇÃO A VALORES MOBILIÁRIOS E NÃO DEVE SER INTERPRETADO COMO UMA OFERTA DE QUALQUER TIPO OU SOLICITAÇÃO DE UMA OFERTA DE COMPRA EM QUALQUER ESTADO OU 
JURISDIÇÃO PARA QUALQUER PESSOA A QUAL É ILEGAL FAZER TAL OFERTA OU SOLICITAÇÃO.

ESTE DOCUMENTO E AS ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DISCUTIDAS NO DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE TARRACO COMMODITIES SOLUTIONS  NÃO PODEM SER 
REPLICADOS, REPRODUZIDOS OU REDISTRIBUÍDOS NO TODO OU EM PARTE NEM SEU CONTEÚDO PODE SER DIVULGADO A QUALQUER OUTRA PESSOA, EXCETO A TARRACO COMMODITIES 
SOLUTIONS.
OS NÚMEROS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO AQUI NÃO DEVEM SER CONSTRUÍDOS COMO INDICADORES DO DESEMPENHO FUTURO DA ESTRATÉGIA OU DE QUALQUER PROGRAMA DE 
NEGOCIAÇÃO PROPOSTO. OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUMAS DAS QUAIS ESTÃO DESCRITAS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO 
ESTÁ SENDO FEITA QUE A ESTRATÉGIA OU DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PROPOSTO OU É POSSÍVEL A ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS PARA AQUELES MOSTRADOS. DE FATO, 
EXISTEM DIFERENÇAS FREQUENTES ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS ALCANÇADOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM 
PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES GERALMENTE SÃO PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DO HINDSIGHT. ALÉM DISSO, 
NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE RESPONSABILIZAR COMPLETAMENTE O IMPACTO DO RISCO 
FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE RESISTIR A PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO, APESAR DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO, SÃO 
PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAIS. EXISTEM VÁRIOS OUTROS FATORES RELACIONADOS AOS MERCADOS EM GERAL OU 
À IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE RESPONSÁVEL NA ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO 
HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAR ADVERSAMENTE A NEGOCIAÇÃO REAL. OS NÚMEROS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO AQUI FORNECIDOS SÃO CALCULADOS PELA TARRACO 
COMMODITIES SOLUTIONS E NÃO AUDITADOS.
ESTES RESULTADOS SÃO BASEADOS EM RESULTADOS DE DESEMPENHO SIMULADOS OU HIPOTÉTICOS QUE TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DIFERENTEMENTE DOS RESULTADOS 
MOSTRADOS EM UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, ESTES RESULTADOS NÃO REPRESENTAM NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, PORQUE ESSES NEGÓCIOS NÃO FORAM REALMENTE 
EXECUTADOS, ESTES RESULTADOS PODEM NÃO TER SIDO REALMENTE EXECUTADOS, ESTES RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO SUB-OU SUPERCOMPENSADO PELO IMPACTO, SE HOUVER, 
DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS OU HIPOTÉTICOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE SEREM DESENVOLVIDOS 
COM O BENEFÍCIO DA HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA IRÁ OU É POSSÍVEL A ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES A ESTES 
MOSTRADOS.

A EXPOSIÇÃO A MERCADOS EMERGENTES GERALMENTE CONDUZ A RISCOS MAIORES DO QUE A EXPOSIÇÃO A MERCADOS BEM DESENVOLVIDOS, INCLUINDO RISCOS LEGAIS, ECONÔMICOS E 
POLÍTICOS POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVOS. OS PREÇOS DAS TAXAS DE CÂMBIO, TÍTULOS E OUTROS ATIVOS DOS MERCADOS EMERGENTES SÃO MUITAS VEZES ALTAMENTE VOLÁTEIS. OS 
MOVIMENTOS NESSES PREÇOS SÃO INFLUENCIADOS, ENTRE OUTROS, TAXAS DE JURO, MUDANÇAS NA OFERTA E DEMANDA DO MERCADO, FORÇAS DO MERCADO EXTERNO (PARTICULARMENTE 
EM RELAÇÃO AOS PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS), COMÉRCIO, FISCAIS, PROGRAMAS MONETÁRIOS, EVENTOS DE POLÍCIA E POLÍCIA INTERNACIONAL E POLÍCIA. QUAISQUER PROJEÇÕES, 
PERSPECTIVAS DE MERCADO OU ESTIMATIVAS NESTE DOCUMENTO SÃO DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS E SÃO BASEADAS EM CERTAS PREMISSAS. OUTROS EVENTOS QUE NÃO FORAM LEVADOS 
EM CONTA PODEM OCORRER E PODEM AFETAR SIGNIFICATIVAMENTE OS RETORNOS OU DESEMPENHO DE UM INVESTIMENTO. QUAISQUER PROJEÇÕES, PERSPECTIVAS OU SUPOSIÇÕES NÃO 
DEVEM SER CONSIDERADAS INDICATIVOS DOS EVENTOS REAIS QUE OCORRERÃO. OS NÚMEROS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO AQUI NÃO DEVEM SER CONSTRUÍDOS COMO INDICADORES DO 
DESEMPENHO FUTURO DA CESTA OU DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PROPOSTO.

1. Informações importantes e isenção de responsabilidade
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2. Compliance & lógica da recomendação

• A Tarraco Commodities Solutions tem grande simpatia 
tanto pelo povo ucraniano quanto pelo russo e deseja 
que este conflito termine o mais rápido possível, pois se 
transformou em uma crise humanitária.
A recomendação da Tarraco Commodities Solutions 
sobre investimentos é exclusivamente baseada em 
fornecer aos investidores alternativas à proteção da 
inflação e não visa lucrar com uma tragédia.
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3. Performance de maio de  2022 – Destaques
• O desempenho da Carteira Global Commodities desde seu início em 15 de março de 2022 até o 

fechamento de 31 maio 2022 tem sido melhor que nosso índice de referência, Ibovespa, tanto na 
variação sem efeito do câmbio, quanto na variação absoluta. 

• O desempenho sem efeito do câmbio foi de +7.8%, enquanto com efeito cambial foi de 3.6%. O 
índice Ibovespa teve desempenho de +2.19% no mesmo período, o que significa um alfa positivo 
de 5.65 pontos percentuais. 

• No comparativo mensal, a Carteira Global Commodities teve um rendimento de +5.62% sem 
efeito cambial frente uma performance de 3.22% do Ibovespa, o que significa um alfa de 2.40 
pontos percentuais no mês até o fechamento do dia 31 de maio de 2022.
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3. Performance de maio de  2022 – Comentários
• Maio foi um mês de muitos desafios para os mercados de ações devido ao contínuo aumento da inflação e 

expectativa de maior taxas de juros nos EUA e UE, o que penalizou muito ações de crescimento ou de tecnologia por 
conta de maior custo de capital e crescimento menor.

• Ao mesmo tempo, ações de valor, empresas sólidas e que geram robustos fluxos de caixa, foram favorecidas neste 
ambiente de grande volatilidade, incerteza econômica e geopolítica.

Cabe salientar que o cenário econômico global traz ainda muita volatilidade devido: 

• Inflação global e subida das taxas de juros americanas e europeias; 

• Revisão para baixo do crescimento global pelo FMI e Banco Mundial; 

• Incerteza geopolítica devida à Guerra Rússia-Ucrânia; 

• Risco de convulsão social em países emergentes devido à alta dos preços dos alimentos que já atingem máximas 
históricas. 

Analisando o contexto global e impacto no mercado de ações, nossa performance segue robusta baseada em sólidos 
fundamentos macroeconômicos, análise detalhada de oferta vs. demanda das commodities que estamos investindo em 
suas proxies de ações de empresas líderes de mercado que possuem uma combinação de: 1) baixo-médio custo de 
operação, 2) geração de caixa, 3) diversificação geográfica de ativos, 4) de receitas e 5) de moedas.
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3. Performance de maio de 2022 – 1/2
Os Top 3 destaques positivos da carteira em maio foram:

• PetroRio (PRIO3.SA) teve alta de 12.3% no período, em linha com o aumento dos preços do 
petróleo, que superaram a marca dos US$ 110/ barril devido aos riscos geopolíticos e 
desequilíbrio entre oferta vs demanda. Além disso, a companhia apresentou bons resultados no 
1T22 e tem boas perspectivas de crescimento com a aquisição do campo de Albacora Leste por 
cerca de US$2,2 bilhões da Petrobras.

• ArcelorMittal (ARMT34.SA) teve alta de 12.1% no período devido aos bons resultados divulgados 
no 1T22, manutenção dos preços de aços em alta e moderado custo de matérias-primas devido à 
queda do preço do carvão metalúrgico no mercado internacional.

• Aura Minerals Inc. (AURA33.SA BDR) teve alta de 6.4% no período apesar da leve queda do preço 
do ouro e investidores avaliando a aquisição de 100% da australiana Big River Gold (BRV.AX). A 
empresa publicou resultados do 1T22 que trouxeram boas notícias sobre o projeto Almas, mas 
também aumento nos custos de produção ligado a matérias-primas e inflação.          



8

3. Performance de maio de 2022 – 2/2
Os destaques negativos foram:

• Sibanye Stillwater Ltd (S1BS34.SA BDR) foi a decepção do mês com queda de 5.1% no período 
devido ao resultados do 1T22 que vieram abaixo do esperado e um arrefecimento dos preços dos 
paládio no mercado futuro. Produtos russos sendo vendidos com desconto no mercado 
internacional puxam os preços de platina e paládio para baixo.

• BHP Group (BHPG34.SA BDR) teve ligeira alta de 0.31% no período devido ao ajuste no 
pagamentos de dividendos, spin off da unidade de óleo & gás e venda dos ativos para a empresa 
australiana Woodside Petroleum. Além disso, os BDRs da BHP Group vem negociando flat desde o 
seu encerramento da listagem na B3 em 13 de maio de 2022.
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3. Desempenho: Carteira Global Commodities vs. Ibovespa

Fonte: Eikon Refinitiv, Yahoo Finance
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4. Perspectivas para junho 2022 - 1/2
• Estamos mudando nosso portfólio para junho com foco na redução na exposição a minério de ferro e carvão, adição 

de papel & celulose e ajustando o portfólio devido a de-listagem do BDR da BHP Group. Acreditamos que as 
mudanças sejam positivas para o investidor gerando uma maior diversificação, ganhando exposição ao mercado de 
papel & celulose e uma redução na exposição a matérias-primas da siderurgia, dadas as perspectivas mais negativas 
para produção de aço na China em 2022.

• Nossa estratégia de longo-prazo é termos um portfólio balanceado com ações que ofereçam uma boa diversificação 
de commodities, exposição à demanda global e receitas tanto em Dólar americano quanto em Real. Além disso, 
acreditamos que o período de aferição da performance esperada da carteira ainda é curto para uma mudança mais 
agressiva.

• Mantemos nossa posição mais otimista em relação à retomada da economia chinesa após seguidos anúncios de 
medidas de estímulos econômicos e o fim dos lockdowns com a redução nos casos de COVID-19. Acreditamos que 
a retomada da atividade econômica aliada a estímulos deve gerar uma retomada do crescimento do PIB no 3T22, 
mas se espera um crescimento anual abaixo da meta de 5,5%. Mesmo assim, acreditamos em uma demanda por 
commodities energéticas, metálicas e industriais mais vigorosa no 2S22.
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4. Perspectivas para junho 2022 - 2/2
Mudanças:

• Reduzimos a exposição em minério de ferro, cobre e carvão com a de-listagem do BDR do BHP Group que possuía 
25% de participação na carteira anteriormente.

• Re-distribuímos os 25% da carteira na seguinte lógica:

o 15% na re-alocação em ações da Rio Tinto (RIOT34.sA BDR) que sobe de atuais 5% para 20% na composição 
a partir de 1 de junho de 2022;

o 10% na alocação em ações da Suzano (SUZB3.SA) a partir de 1 de junho de 2022, que não possuía posição na 
carteira anteriormente.

• Lógica na re-alocação: 

o Redução da exposição em minério de ferro, carvão e cobre frente a premissa de menor produção siderúrgica 
e de metais Chinesa em 2022;

o Inclusão do setor de papel & celulose, através de Suzano, por sua posição de liderança no mercado mundial, 
custo baixo e preço altos de celulose no mercado internacional. Aliado a isso, vemos uma maior produção 
industrial e aumento do consumo Chinês no 2S22, o que deve favorecer o mercado de papel e  tissue (higiene 
pessoal), aliado a uma adicional exposição da carteira ao mercado de consumo, aumentando ainda mais a 
diversificação da carteira.
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5. Por que papel & celulose?
● Acreditamos que o afrouxamento das restrições à COVID-19 na China deve impulsionar a economia a partir de 

junho e retomar a produção industrial.  A China registrou o menor número de novos casos de Covid-19 em quase 
três meses, com o alívio dos surtos em Pequim e Xangai incentivando as autoridades a relaxar algumas das medidas 
de controle mais rígidas e a estimular a economia. Segundo a Bloomberg, Xangai suspenderá as medidas de 
bloqueio para residentes em áreas de baixo risco a partir de 1º de junho.

● A retomada industrial na China deve aumentar o consumo não só de papelão para embalagens como também o 
consumo, uma vez que milhões de habitantes deverão voltar a consumir livremente e com prazos de entrega 
normalizando depois dos lockdowns. Além disso, o consumo de papel toalha (tissue) deve manter seu crescimento 
anual acima de 5% em linha com o crescimento do GDP per capita.

● Aliado ao crescimento da demanda, a oferta não deve aumentar muito nos próximos anos, uma vez que os projetos 
de aumento de capacidade devem atrasar a entrada em operação por questões de atrasos no supply chain.

● Os preços de celulose continuam fortes e as maiores empresas do mundo estão conseguindo aumentos sucessivos 
por problemas no fornecimento e recomposição de estoques.

● Gostamos muito da exposição em papel & celulose pois além de aumentar a nossa diversificação no universo de 
commodities, nos dá uma exposição ao mercado de consumo
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6. Por que Suzano?

● Cerca de 90% das receitas da Suzano estão expostas aos preços da celulose, e os riscos permanecem negativos. 
Iniciamos nossa alocação em  Suzano com um peso de 10% visando um potencial de apreciação de suas ações em 
38% de acordo com o consenso de mercado. 

● As ações negociam a um EV/EBITDA de 5.61x e 6.73x para '22 e '23 (vs. 6,5x hist. méd.). Vemos sinais de potencial 
subida no preço da celulose como uma boa porta de entrada para a Suzano.

Riscos para classificação e preço-alvo

● Câmbio (BRL/USD) - A Suzano está altamente exposta à volatilidade do BRL, pois 85% dos custos são em moeda 
local versus 10% das vendas. De acordo com o consenso de mercado, um movimento de R$ 0,10/USD altera o 
EBITDA da Suzano em ~ R$ 700 milhões (ou em ~ 4%). Nosso caso base incorpora um USD/BRL de 5,00 para 2022 
(Pesquisa Bacen) vs. spot em R$4,72 no final de Maio. Portanto, o ponto atual deixa um risco de alta para nossa tese 
de investimentos.

● Preços de celulose - Embora a celulose seja uma das commodities menos voláteis globalmente, vimos movimentos 
relativamente agressivos no passado recente e assim achamos que os preços ainda podem subir no 3T22.
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7. A Carteira Global Commodities

• A carteira visa oferecer aos investidores de longo-prazo uma 
exposição à classe de ativos de commodities através de ações 
negociadas na B3 (ações locais e BDRs) com balanceamento e 
análise mensais. 
O portfólio é composto por 8 ativos (3 ações e 5 BDRs) e é 
atualizado no primeiro pregão de cada mês.

• A seleção dos ativos está baseada em um Call estrutural de 
evolução de consumo por conta de crescimento populacional e 
desenvolvimento econômico. 

• O mundo ainda está se recuperando da pandemia de Covid-19 
onde cadeias de suprimentos foram rompidas, causando 
aumento de preços e inflação ao redor do mundo.

• Além disso, o desequilíbrio entre oferta e demanda causado no 
mercado global devido ao conflito Rússia-Ucrânia deve manter 
os preços de commodities elevados por algum tempo. Fonte: Statista, Fórum Econômico Mundial



15

8. ANALISTAS RESPONSÁVEIS
Carteira Global Commodities 
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Gilberto Cardoso, CNPI, M.Sc., MBAGilberto Cardoso – CEO, Tarraco Commodities Solutions Pte. Ltd. 

             @gilbertocardoso

• Ex-Diretor de Marketing & Estratégia de minério de ferro e pelotas da ArcelorMittal 
Mining em Londres e tem mais de 20 anos de experiência em cargos de alta gestão 
no setor de metais & mineração. 

• Foi Head of Research – Global Steel & Steel Raw Materials no BHP Group com sede 
em Cingapura, Head of Market Intelligence & Strategy na Anglo American em 
Luxemburgo, Senior Manager & Metals & Mining Sector Matter Expert na Accenture 
Trading , Investment & Optimization Strategy em Cingapura, VP Equity Research 
Metals & Mining na Banif Securities em São Paulo e Rio de Janeiro e Gerente Técnico 
de Marketing & Comercial da Vale & Caemi. 

• Gilberto Cardoso é B.Sc. Engenheiro Metalurgista e de Materiais pela EE/UFRJ – Rio 
de Janeiro, M.Sc. em Produção Industrial pela COPPE/UFRJ – Rio de Janeiro, M.B.A. 
pela IESE Business School, Barcelona e possui diversos programas executivos do 
INSEAD, Universidade Nacional de Cingapura e Universidade de Stanford.
Analista Financeiro Certificado na CNPI – APIMEC, Brasil (#EM-735) Membro da 
Associação de Analistas de Investimento Internacional Certificados – ACIIA.

• https://www.linkedin.com/in/gibacardoso/

https://www.linkedin.com/in/gibacardoso/
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Rafael Niederauer, PSM, CSM, PMI-ACP, SAFe(SA), MBA Rafael Niederauer – CTO, Tarraco Commodities Solutions Pte. Ltd   

            @rafaelmat

• Mais de 20 anos de experiência em TI. Agile Coach há mais de 10 anos; Amplo 
conhecimento de métodos ágeis, metodologias de desenvolvimento e melhores 
práticas de gerenciamento de produtos.

• Gestor de projetos com sucesso comprovado em todo o ciclo de vida do software, 
desde a definição, planejamento, design, desenvolvimento, teste até a 
implementação, bem como a manutenção em várias plataformas.

• Sólida experiência  em gestão de portfolios usando Python, transformação de dados 
e algoritmos para identificar KPIs, comportamentos e padrões.

• B.Sc, Engenheiro Metalurgista e de Materiais, e MBA pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ).

• https://www.linkedin.com/in/rafael-niederauer-326b9a4/

https://www.linkedin.com/in/gibacardoso/
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Maurício Nunes Rodrigues, PhD, CSPOMaurício Nunes Rodrigues  - Consultor em Estratégia e Intangíveis

            @mauricionrod

• Consultor e Pesquisador em inovação, estratégia, ativos intangíveis e gestão de 
projeto e produto com mais de 20 anos de experiência em organizações privadas, 
públicas e no terceiro setor.

• Especialista em modelagem de negócios, transformação digital e no 
desenvolvimento de modelos de valuation/avaliação de desempenho e de impactos 
com foco em ativos intangíveis.

• Trabalhos publicados nas áreas de gestão do capital intelectual, avaliação de 
megaprojetos e métodos, técnicas e ferramentas de mensuração e avaliação de 
desempenho.

• Certificado Scrum Product Owner (CSPO) e Membro do Novo Clube de Paris.

• PhD, Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(COPPE/UFRJ) e Ciências da Gestão pela Universidade Paris Sud (França). MBA em 
Finanças e Análise de Ações.

• https://www.linkedin.com/in/mauriciorodrigues/

https://www.linkedin.com/in/mauriciorodrigues/
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9. Por que 
commodities?

• As commodities podem ser uma das classes de ativos mais voláteis. 
Antes do surgimento das moedas digitais, o setor de matérias-primas 
ocupava o primeiro lugar para quem procurava preços de ativos que 
experimentam variações grandes de preços.

• A produção de commodities é muitas vezes um assunto local. A 
produção vem de partes do mundo onde metais, minerais e energia são 
facilmente acessíveis na crosta terrestre. Os produtos agrícolas 
precisam de água e climas adequados para florescer. O consumo é 
outra história, pois as pessoas em todo o mundo precisam de 
matérias-primas essenciais para alimentação, energia, roupas e bens 
de consumo. As commodities são componentes críticos para toda a 
população mundial.

• Muitos fatores determinam a trajetória dos preços das commodities a 
cada ano. A sazonalidade, o clima e os fatores políticos e econômicos 
podem causar oscilações bruscas de preços. Enquanto isso, às vezes, as 
estrelas se alinham para a classe de ativos. Os eventos de 2020 são o 
cenário mais otimista para a classe de ativos de matérias-primas em 
mais de uma década.
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10. Ainda é um bom tempo para comprar commodities?

Desde o início da pandemia da COVID-19, a recuperação dos preços e ativos de 
commodities foi muito rápida tendo o índice iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 
Trust subindo 127% até o dia 14 de março de 2022.

Entendemos que o cenário atual de mudanças geopolíticas e maior foco em: 1) 
Mudanças Climáticas & Descarbonização, 2) Segurança energética e 3) Defesa devem 
manter a demanda por commodities elevada, com pressões de preços.

Sanções econômicas em várias commodities ligadas a produção industrial, segurança 
alimentar e estratégicas devem manter preços elevados com potenciais arbitragens.
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11. AVALIANDO O CENÁRIO  E 
PERFORMANCE DA CARTEIRA

RESUMO DE MAIO 2022
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Performance da Carteira Global Commodities vs. Ibovespa maio 2022

Performance da Carteira sem efeito cambial vs. Ibovespa

Fonte: Eikon Refinitiv, Yahoo Finance
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PETRO RIO S.A.

(PRIO3.SA)

Mantemos 30% no portfólio

• Performance da ação: Petro Rio SA (PRIO3.SA) 
apresentou novamente desempenho positivo em maio 
(+12,3%), bem acima do IBOVESPA (+3,2%), mantendo a 
tendência de alta observada desde o início da carteira 
(+26,5%), refletindo o comportamento das cotações do 
petróleo no mercado internacional e dos bons resultados 
apresentados pela companhia.

• Performance da commodity: As cotações do petróleo, 
com base no proxy utilizado em nosso modelo (Crude Oil 
June 22/CL=F), apresentaram valorização de 9,2% no mês 
e 19,7% desde o início da carteira, ainda pressionadas pelo 
reflexo do recrudescimento das sanções econômicas à 
Rússia e de cortes no fornecimento do óleo russo à países 
europeus. 

• Notícias Relevantes: A empresa publicou seus resultados 
do 1T2022 em 04/05, apresentando receita líquida de 
US$ 310 milhões (+159% T/T), recorde de produção média 
(35,1 Mboepd, +12% T/T), Lifting cost de US$ 11,2 (-21% 
T/T e o menor já registrado pela companhia) e um aumento 
no preço médio de venda de 77% (T/T), o que gerou um 
EBITDA ajustado de US$ 229 milhões (+193% T/T) e um 
lucro líquido do período em US$ 228 milhões (revertendo 
os US$ 7 milhões de prejuízo no 1T21). 

• Panorama e expectativa: Continuamos com nossa 
perspectiva positiva para a ação, em linha com a 
manutenção dos preços elevados do petróleo e em virtude 
da boa performance operacional, atingindo diversos 
recordes, entre os quais, receita/barril, margem de 
contribuição e EBITDA, além de seus novos projetos de 
exploração divulgados.

Performance da Ação vs. Ibovespa vs. Commodity

Fonte: Eikon Refinitiv, Yahoo Finance 
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VALE S.A.

(VALE3.SA)

Mantemos 20% no portfólio

• Performance da Ação: As ações da Vale (VALE3.SA) 
continuam voláteis e acompanham de perto a 
correção do preço do minério de ferro e do níquel. 
Depois de atingir seu pico chegar ao seu máximo de 
abril em R$97.90 as ações caíram devido aos 
lockdowns na China e previsão mais fraca de 
produção de aço global. As ações performaram 
ligeiramente acima  do Ibovespa (+3.51% vs. +3.22%) 
no mês de maio,

• Performance da Commodity: O minério de ferro 
base 65% que é a melhor referência para  a Vale vem 
se recuperando forte desde o anúncio de estímulos 
econômicos  e relaxamento de lockdowns na China 

• Notícias Relevantes: A Vale anunciou que depositou 
em juízo R$1,2 bilhão para reparação de Brumadinho 
e diz que segue à risca o Acordo de Reparação 
Integral do Estado de Minas Gerais fechado em 
2021. Ao todo o termo prevê pagamento de R$37,7 
bilhões e já foram pagos R$18,5 bilhões pela Vale. 

• Panorama & expectativa: Continuamos com uma 
perspectiva positiva em relação tanto a demanda de 
minério de ferro quanto níquel por conta de 
expectativas de estímulos econômicos chineses e 
retomada de investimentos de construção civil e 
infraestrutura, além da produção industrial.  

Fonte: Eikon Refinitiv, Yahoo Finance 

Performance da Ação vs. Ibovespa vs. Commodity
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ARCELORMITTAL S.A.

(ARMT34.SA)

Mantemos 5% no portfólio

• Performance da ação: As ações da ArcelorMittal 
(ARMT34.SA BDR) subiram forte no mês de maio 
12,1% vs. 3.22% do Ibovespa sem contar o efeito do 
câmbio  no mês. No acumulado desde a concepção da 
carteira, temos 8,1% vs 2.19% do Ibovespa.

• Performance da commodity: Os preços de aço vem 
corrigindo desde o final de março e se estabilizando 
no começo de maio, O conflito Rússia e Ucrânia 
continua impactando na falta de placas de aço na 
Europa o que mantém os preços altos.

• Notícias Relevantes: A companhia anunciou a 
assinatura de MoU com a mineradora SNIM da 
Mauritânia para desenvolver uma planta de 
pelotização e de produção de ferro-esponja no site da 
SNIM acordo ainda está na fase de pré-viabilidade 
econômica e deve ter novidades até o final do ano.

• Panorama & expectativa: Acreditamos que mesmo 
com o custo de eletricidade elevado na Europa que 
possa reduzir um pouco a produção de aço, volumes 
menores com preços maiores ainda devem produzir 
bons resultados para companhia no 1Tri 2022. As 
margens devem ser ligeiramente menores pelos 
custos das matérias primas e energia.

Fonte: Eikon Refinitiv, Yahoo Finance

Performance da Ação sem efeito cambial  vs. Ibovespa vs. Commodity
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RIO TINTO LTD. 

(RIOT34.SA)

Aumentamos para  20% no portfólio 

para Junho

• Performance da ação: As ações da Rio Tinto 
(RIOT34.SA) em Maio tiveram alta de 5.97% 
batendo o índice Ibovespa (+3.22%), No 
acumulado desde a criação da carteira as ações 
da Rio Tinto tem 9.19% vs. 2.19% do Ibovespa 
sem contar a variação do câmbio.

• Performance da commodity: A companhia 
representa o alumínio na nossa carteira e os 
preços continuam muito voláteis e terminaram 
o mês com uma pequena valorização ao longo 
do mês de maio  devido a menor demanda e 
produção industrial na China e em outros países 
por conta de altos custos de eletricidade.

• Notícias Relevantes: A companhia anunciou 
que os prêmios de refino de alumínio devem 
permanecer flat ou com pequena alta no 3T22. 
Além disso, a companhia ainda negocia a 
aquisição das ações da Turquoise Hill Resources 
no projeto de mina de cobre na Mongólia. 

• Panorama e expectativa: O conflito 

Rússia-Ucrânia que causa ruptura nas cadeias 

de suprimento continua, mas esperamos o fim 

dos lockdowns na China , ampliando a demanda 

e mantendo os preços elevados.
Fonte: Eikon Refinitiv, Yahoo Finance

Performance da Ação sem efeito cambial vs. Ibovespa vs. Commodity



27

BHP GROUP LTD. 

(BHPG34.SA)

Removemos da Carteira por 

de-listastagem do BDR

• Performance da ação: As ações da BHP 

(BHPG34.SA) subiram 0.31% em maio sem efeitos 

cambiais vs. 3.22% do Ibovespa. Na comparação 

desde a concepção da carteira as ações renderam 

4.41% vs 2.19% batendo a meta de alfa positivo.

• Performance da commodity: A companhia 

representa cobre e carvão metalúrgico na nossa 

carteira e os preços de cobre caíram 2.3% 

enquanto os preços de carvão metalúrgico caíram 

21% ainda pela expectativa de menor PIB Chinês 

e demanda.

• Notícias Relevantes: A Companhia manteve o 

guidance para minério de ferro, carvão 

metalúrgico e carvão energético. A orientação de 

produção total de cobre para o ano inteiro foi 

reduzida para a faixa entre 1.570 e 1.620 Kt, em 

função de menor produção em Escondida.

• Panorama e expectativa: BHP Group deve 

continuar a divulgar resultados robustos por 

conta de preços de commodities altos e custos 

também relativamente altos, apesar do preço do 

petróleo elevado. 

Fonte: Eikon Refinitiv, Yahoo Finance

Performance da Ação sem efeito cambial vs. Ibovespa vs. Commodity
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AURA MINERALS INC. 

(AURA33.SA)

Mantemos 5% no portfólio
• Performance da ação: As ações da Aura Minerals 

(AURA33.SA BDR) transitaram para o lado positivo 
(+6,4%) no mês, acima da elevação do IBOVESPA 
(+3,2%), em linha com os bons resultados trimestrais 
apresentados (acima do consenso de mercado) e 
reduzindo sua perda acumulada para -15,0% desde o 
início da carteira.

• Performance da commodity: A cotação do ouro 
(Gold Jun 22/GC=F) apresentou comportamento 
estável (-0,4%) no mês, mantendo-se no campo 
negativo (-4,4%) desde o início da carteira, ainda 
refletindo o cenário de juros mais altos, inflação e 
menor crescimento da economia mundial. 

• Notícias Relevantes: A empresa publicou seus 
resultados do 1T2022 em 09/05, apresentando 
menor produção (61k GEO) no trimestre (- 21% T/T e 
- 2% A/A) parcialmente compensada por preços mais 
altos do ouro (US$1.877/oz, +5% T/T e +4% A/A) e do 
cobre (US$ 10k/t, +3% T/T e +18% A/A) e custo caixa 
mais elevado (US$818/GEO, +5% T/T), o que gerou 
um EBITDA ajustado de US$ 48,6 milhões (2% acima 
do consenso, mas -10% T/T e -7% A/A), receita líquida 
de US$ 112 milhões (10% acima do consenso, mas 
-3% T/T e A/A) e um FCL positivo (yield anualizado de 
9%).

• Panorama e expectativa: Sustentamos mais uma vez 
nossa expectativa positiva em relação ao papel, em 
função da manutenção dos preços atuais do ouro, no 
médio prazo, e da boa perspectiva da empresa, 
mesmo com o cenário atual de tendência de elevação 
nas taxas de juros globais, visando reduzir pressões 
inflacionárias, o que leva a uma pressão vendedora da 
commodity.

Fonte: Eikon Refinitiv, Yahoo Finance

Performance da Ação sem efeito cambial vs. Ibovespa vs. Commodity
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MOSAIC CO. 

(MOSC34.SA)

Mantemos 5% no portfólio

Fonte: Eikon Refinitiv, Yahoo Finance. 

• Performance da ação: As ações da Mosaic 

(MOSC34.SA BDR) subiram 3,47% em maio, 
contra 3,22% do Ibovespa. Desde o início da 
Carteira,as ações têm alta de 7.64% vs 2.19% 
do Ibovespa no mesmo período.

• Performance da commodity: Após os preços 

dos fertilizantes dispararem logo após o início 
do conflito Rússia-Ucrânia por conta da 
perspectiva de queda abrupta de exportação 
desses países envolvidos,  os preços da Ureia 
caíram 14%% em Maio devido a normalização 
do mercado e por conta de descontos de 
productos Russos puxam preços médios mais 
baixos. 

• Notícias Relevantes: A empresa anunciou os 

resultados de receitas e volumes de vendas 
para Abril de 2022 que foi positivo na receita, 
mas não nos volumes. No potássio, as vendas 
caíram 6.6% com aumento de 121% nas 
receitas.

• Panorama & expectativa: Os efeitos do 

conflito Rússia-Ucrânia devem se estender 
por anos devido a destruição da logística da 
Ucrânia e as sanções econômicas sobre a 
Rússia. Entretanto, fertilizantes russos estão 
fluindo no mercado com desconto, o que pode 
colocar sob pressão os preços de index.

Performance da Ação sem efeito cambial vs. Ibovespa vs. Commodity
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SIBANYE STILLWATER LTD. 

(S1BS34.SA)

Mantemos 5% no portfólio
• Performance da ação: As ações mantiveram o 

desempenho negativo em maio (-5,1%), acumulando 
perdas de 21,7% desde o início da carteira, devido à 
queda nos preços do paládio e a preocupações com 
redução na produção.

• Performance da commodity: As cotações da platina, 
com base no proxy utilizado em nosso modelo (Platinum 
Jul 22/PL=F), apresentaram  valorização de 1,6% no 
mês, reduzindo a queda para 6,0% desde o início da 
carteira. Já os preços do paládio (Palladium Jun 
22/PA=F) caíram mais acentuadamente (-8,1%) no mês, 
acumulando perdas de 15,7% desde março de 2022. 
Ambas cotações se encontram pressionadas pelas 
incertezas advindas do conflito Rússia e Ucrânia e da 
redução da atividade da economia chinesa.

• Notícias Relevantes: A empresa publicou os resultados 
do 1T22 em 05/05, apresentando redução de 31% (T/T) 
em seu EBITDA ajustado (US$898 milhões), motivada 
por um aumento de 62% (A/A) nas despesas de capital e 
quedas na produção de ouro na África do Sul (-45% A/A) 
e de paládio e platina nos EUA (-20% A/A). As 
negociações com trabalhadores grevistas ainda se 
encontram em um impasse. 

• Panorama e expectativa: Acreditamos que o 
desempenho negativo da ação nos últimos meses se deu 
mais por problemas transitórios do que por questões 
estruturais. A empresa está posicionada para o futuro 
da energia limpa e nos parece ser o melhor veículo, em 
comparação aos pares, com o aumento da demanda 
elevando os preços dos metais. Depois que seus atuais 
problemas forem resolvidos, o papel tende a cumprir 
seu potencial destravamento de valor.

Fonte: Eikon Refinitiv, Yahoo Finance

Performance da Ação sem efeito cambial vs. Ibovespa vs. Commodity
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12. Nós somos a Tarraco Commodities Solutions

A Tarraco Commodities Solutions Pte. Ltd. é uma consultoria boutique de 
commodities habilitada a oferecer soluções completas para empresas ao longo da 
cadeia de valor de commodities.
Estamos focados em 4 pilares principais:
  - Análise de mercado e finanças para apoiar investimentos ou tomadas de 
decisões comerciais
  - Formulação e execução de estratégias de mercado
  - Marketing Técnico
  - Fusões e Aquisições
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Tarraco Commodities Solutions Pte. Ltd.

3 Phillip Street, #16-02A Royal Group Building, Singapore, 04893, 
Singapore

www.tarracosolutions.com

Gilberto.Cardoso@tarracosolutions.com

+34 682502571 / +65 81862065

https://www.linkedin.com/company/tarraco-commodities-solutions/?v
iewAsMember=true

@Tarracocmdty

http://www.tarracosolutions.com/
mailto:Gilberto.Cardoso@tarracosolutions.com
https://www.linkedin.com/company/tarraco-commodities-solutions/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/tarraco-commodities-solutions/?viewAsMember=true



