#Pública

Hamilton Moreira Alves, CNPI-T
hmoreira@bb.com.br
Renato Odo, CNPI-P
renato.odo@bb.com.br
José Roberto dos Anjos, CNPI-P
robertodosanjos@bb.com.br

Carteira Small Caps Dinâmica
(Gráfica)
Abril 2021
31 de março de 2021

#Pública

Perspectiva e Cenário

3

Metodologia

4

Carteira Small Caps Dinâmica (Gráfica)

5

Desempenho da Carteira

6

Análise do Índice Small Caps – B3 (SMALL)

7

Recomendações - Parâmetros Indicativos

8

#Pública

Carteira

Abril 2021 | O Ibovespa sinaliza, em um primeiro momento, viés ascendente. Todavia, não se pode descartar uma certa volatilidade, que já
foi a tônica ao longo de março, por conta do cenário externo. Nos EUA, a vacinação contra o coronavírus prossegue evoluindo
favoravelmente. Já na Europa, o lockdown (protocolo de isolamento) foi estendido em alguns países, ainda trazendo incertezas.
Perspectiva e Cenário 2021
Para abril, o Ibovespa mostra uma primeira tendência ascendente no curto prazo. A maioria das
empresas que já divulgou seus balanços do 4T20 e de 2020, não mostrou resultados aquém
das expectativas, nesta temporada. Internamente, assim como já ocorreu em outros países, a
evolução da vacinação no Brasil, com respectiva reabertura da economia, tende a ser o “fiel da
balança” para o mercado acionário e traz uma perspectiva favorável para a economia doméstica
como um todo. Esta mitigação e riscos poderá induzir um reingresso de capital estrangeiro na
bolsa brasileira e reabrir a “janela de oportunidade para novos IPOs (aberturas de capital) na
bolsa brasileira.
Nos Estados Unidos, a elevação recente da curva de juros futuros, induzida por conta de
temores com a inflação, já está embutida nos preços. Obviamente, outros movimentos são
esperados à medida que forem saindo dados econômicos locais, que, até agora, tem mostrado
que a maior economia do mundo prossegue com firme avanço em seu crescimento. Agora, os
agentes passaram a interpretar que a elevação dos juros pelo banco central norte-americano
(Fed), que está atualmente em seu piso histórico no intervalo entre 0,00% e 0,25%, poderá
ainda demorar - apesar de algumas declarações divergentes de seus membros. Já na Europa, a
Alemanha e França – as duas maiores economias da zona do euro, tiveram que postergar seus
respectivos confinamentos (lockdown), originando inerente perplexidade e mantendo
incertezas, devendo impactar negativamente no crescimento da região.
O SMLL (índice Small Cap) fechou aos 2.797 pts em 31/03/2021, acumulando +4,56% no mês,
-0,88% no ano e +64,6% em 12 meses. Nos dez primeiros dias de março, o índice operou
volátil. Depois, sempre teve fechamentos diários positivos em relação a fevereiro, mas
permaneceu em congestão ao redor dos 2.760 pts (+3,2% no mês).

Fonte: BB Investimentos, Broadcast, Bloomberg

Brasil
A vacinação da população contra o coronavírus vai cumprindo o cronograma proposto, trazendo
mais confiança. A possibilidade cada vez mais próxima do retorno da economia para um “novo
normal” prenuncia mitigação de riscos. De outra mão, agradou o mercado a recente reformulação
em alguns ministérios promovida pelo governo. A questão doméstica ainda gira em torno de uma
possível trajetória para sanear o déficit fiscal ocasionado pela necessidade de combater os efeitos
nefastos da pandemia do covid-19, assim como ocorreu em diversas outras economias pelo mundo.
O Banco Central subiu a taxa básica de juros de seu piso histórico de 2,00% a.a. para 2,75% a.a., no
recente dia 17 de março, e sinalizou que poderá haver outra elevação de mesma magnitude em sua
subsequente reunião em 5 de maio próximo. Os investidores absorveram bem a movimentação e o
direcionamento dado, transparecendo e ratificando a independência formal do órgão. Ademais, o
último relatório Focus, com as projeções de mercado para indicadores econômicos, mostrou que a
inflação esperada para este ano está em 4,81% e a taxa Selic em 5,00% , delineando que a taxa de
juros real ainda permanecerá negativa ou baixa por um período razoável, se mantendo ainda
favorável para os ativos reais, como as ações.
Exterior
O panorama evoluiu auspiciosamente nos Estados Unidos com a vacinação e seus recentes
indicadores econômicos, que sugerem um avanço robusto do PIB em 2021. Também, a liquidez nos
mercados tende a permanecer alta, com a injeção financeira brindada por pacotes de estímulos,
tanto que os índices acionários de Nova York performaram positivamente em março, com o Dow
Jones e o S&P500 fechando bem próximos de suas máximas históricas e o Nasdaq se recuperando
após movimento de realização. A China também segue com expectativa de promissor crescimento.
Vale ressaltar que estes dois países são os principais parceiros comerciais do Brasil.
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Carteira Small Caps Dinâmica

Metodologia | Seleção de ações com oportunidades de valorização, entre empresas com potencial de crescimento e menor valor de
mercado, porém com maior risco associado à sua reduzida liquidez, em relação às maiores empresas listadas na B3.
ssDistribuição por Ações

1.

A metodologia segue um dos critérios da B3 para o índice SMLL – “Estar entre os ativos que, em ordem decrescente,
estejam classificados fora da lista dos que representam 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de mercado de todas
as empresas listadas no mercado a vista (lote-padrão) da B3”, incluindo margem até 82%.

2. Um critério adicional é que mesmo que o ativo seja incluído em algum momento entre as 85% das empresas de maior
capitalização da B3, como citado no item 1, poderá permanecer na carteira selecionada, até que seja retirado.

WIZS3
12,5%

ENEV3
12,5%

3. Estrategicamente, pelo menos dois terços do portfólio escolhido têm que pertencer ao universo descrito no item 1.

EQTL3
12,5%

UNIP6
12,5%

4. A Carteira Small Caps Dinâmica tem como índice de referência (Benchmark) o SMLL (Índice Small Cap) da B3.
5. O portfólio terá seu comportamento observado mensalmente, mas não haverá periodicidade fixa para sua alteração.
Um acompanhamento contínuo para recomendações de adições ou subtrações de ativos terá procedimento analisando

PTBL3
12,5%

FESA4
12,5%

sua tendência gráfica, bem como poderão ser observados fatos relevantes e fundamentos que possam alterar a
percepção sobre o objetivo proposto.

LEVE3
12,5%

Fonte: BB Investimentos e B3

GOAU4
12,5%
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Carteira Small Caps Dinâmica

Abril 2021 | Portfólio composto por 8 ações (peso 12,5% para cada um): ENEV3; EQTL3; FESA4; GOAU4; LEVE3; PTBL3; UNIP6; e WIZS3.
Expectativa: propensão ao retorno da economia para um “novo normal”. (saíram da carteira: ABCB4; APER3; RCSL3; SLCE3)
Composição Small Caps Dinâmica (Abril 2021)

Desempenho Índice Small Cap (SMLL) / B3

Ticker

Peso

Preço em
31/03/21

Variação
Março
(%)

ENEVA ON

ENEV3

12,5%

16,70

-1,76%

EQUATORIAL ENERGIA ON

EQTL3

12,5%

24,80

23,38%

Companhia

CIA FERRO LIGAS DA BAHIA PN

FESA4

12,5%

34,07

30,24%

METALURGICA GERDAU PN

GOAU4

12,5%

13,41

16,56%

MAHLE-METAL LEVE ON

LEVE3

12,5%

23,08

30,25%

PORTOBELLO AON

PTBL3

12,5%

8,98

3,34%

UNIPAR CARBOCLORO PNB

UNIP6

12,5%

68,03

19,79%

WIZ SOLUCOES E CORRET. ON

WIZS3

12,5%

7,53

20,29%

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos | Cotações em 26/02/2021, após o fechamento do mercado.

SMLL (B3)

Fechamento em 31/03/2021 (pts)

2.797

Máxima (52 sem.) (pts)

2.979

Mínima (52 sem.) (pts)

1.371

Variação no mês (%)

+4,56%

Variação em 2021 (%)

-0,88%

Variação em 12 meses (%)

+64,6%
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Carteira Small Caps Dinâmica

Março 2021 | A Carteira Small Caps variou +7,42% em março ante +4,56% do Índice Smal (SMLL) (diferencial de +2,86 p.p.
em relação ao índice de referência). Em 2021, a Carteira acumula +7,41% versus -0,88% do SMALL (+8,30 p.p. s/benchmark).
Desempenho em Março / 2021
Ticker

Peso

Último
preço

%Mês

% 2021

%12 meses

BANCO ABC BRASIL AS

ENEV3

12,5%

14,50

-5,60%

-4,9%

14,1%

ALPER CONSULTORIA E CORRETOR

EQTL3

12,5%

51,79

20,19%

67,2%

269,3%

ENEVA AS

FESA4

12,5%

16,70

-1,76%

7,6%

92,2%

CIA FERRO LIGAS DA BAHIA –FE

GOAU4

12,5%

34,07

30,24%

78,3%

177,1%

PORTOBELLO AS

LEVE3

12,5%

8,98

3,34%

32,9%

314,6%

RECRUSUL AS

PTBL3

12,5%

8,00

-15,79%

-23,1%

506,1%

SLC AGRICOLA AS

UNIP6

12,5%

44,64

8,93%

62,6%

104,6%

UNIPAR CARBOCLORO SA

WIZS3

12,5%

68,03

19,79%

32,9%

195,2%

Empresa

Carteira Small Caps Dinâmica
Índice Small Caps

100%
SMLL

-

Diferença

Fonte: Fonte: BB Investimentos, Broadcast, Bloomberg | Cotações em 26/02/2021, após o fechamento do mercado.

+7,42%
2.797

+4,56%
+2,86 p.p.
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Índice Small Cap – B3 (SMALL)
Tendência lateral | Prevalece um perfil de congestão, em torno de uma importante resistência

Análise gráfica do Índice SMALL

SMALL
Pontos

O índice respeitou o suporte calculado no último
estudo, aos 2.550 pontos, mas não recebeu a
necessária confirmação, para iniciar uma tendência
altista consistente. Ao mesmo tempo, também não
se mostrou capaz de superar a resistência de 2.750
pontos, permanecendo em tendência lateral.
O quadro de indefinição poderá se reverter, caso o
índice Small ultrapasse um destes dois níveis,
seguindo-se de confirmação.
Próximas resistências: 2.750, 2.840 e 2.900 pontos;
Próximos suportes em: 2.620, 2.590, 2.550 pontos.

Fonte: BB Investimentos, Broadcast, Bloomberg

7

Parâmetros Indicativos
ENEVA ON – ENEV3 (Energia Elétrica etc.)
ENEV3

Fonte: BB Investimentos, Broadcast, Bloomberg
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Parâmetros Indicativos
EQUATORIAL ENERGIA ON – EQTL3 (Energia Elétrica)
EQTL3

Fonte: BB Investimentos, Broadcast, Bloomberg
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Parâmetros Indicativos
CIA FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA PN – FESA4 (Siderurgia e Mineração)
FESA4

Fonte: BB Investimentos, Broadcast, Bloomberg
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Parâmetros Indicativos
METALÚRGICA GERDAU PN – GOAU4 (Siderurgia e Mineração)
GOAU4

Fonte: BB Investimentos, Broadcast, Bloomberg
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Parâmetros Indicativos
MAHLE-METAL LEVE ON - LEVE3 (Bens de Capital)
LEVE3

Fonte: BB Investimentos, Broadcast, Bloomberg
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Parâmetros Indicativos
PORTOBELLO ON – PTBL3 (Materiais de Construção)
PTBL3

Fonte: BB Investimentos, Broadcast, Bloomberg
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Parâmetros Indicativos
UNIPAR CARBOCLORO PNB – UNIP6 (Químico)
UNIP6

Fonte: BB Investimentos, Broadcast, Bloomberg
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Parâmetros Indicativos
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM ON – WIZS3 (Serviços Financeiros)
WIZS3

Fonte: BB Investimentos, Broadcast, Bloomberg
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Disclaimer
Informações relevantes.

Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em
informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam
incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas
informações. Todas as opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores mobiliários
(“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa, não implicando necessariamente na
obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes
formas de cálculo e/ou ajustes.
Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como material
promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura
dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos
mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI não garante o lucro e
não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação
deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.
Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB-Banco de Investimento S.A declara que:
1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou
universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou
possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo
interesse dessa(s) empresa(s).

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar
valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s)
empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.
3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de participação acionária no capital da Cielo S.A, companhia brasileira listada na bolsa de valores e
que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A.
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Disclaimer
Informações relevantes: analistas de valores mobiliários.

Declarações dos Analistas
O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que:
1 - As recomendações contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e
autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo.
2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços prestados para a(s) companhia(s) emissora(s)
objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas.
O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório:

Analistas

Itens
1

2

3

4

5

6

Hamilton Moreira Alves, CNPI-T

X

X

-

-

-

-

Renato Odo, CNPI-P

X

X

-

-

-

-

José Roberto dos Anjos, CNPI

X

X

-

-

-

-

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da(s)
companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.
4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários
analisada(s) neste relatório.
5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.
6 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores mobiliários da(s) companhia(s)
emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.
RATING: “RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar
sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como
recomendação de Investimento.
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