
Projetamos 3 adições e nenhuma exclusão no rebalanceamento
de maio de 2022

Rebalanceamento do Ibovespa

Fonte: Bloomberg, B3, Quantum Axis, Economatica e XP Research. *Dados de desempenho médio antes de depois do rebalanceamento

são de ações adicionadas e removidas do Ibovespa entre maio de 2015 e janeiro de 2021.
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Para o próximo rebalanceamento que ocorrerá no dia 2 de maio de 2022, a B3 realizará uma reavaliação das ações que

compõem o Ibovespa. De acordo com nossas projeções, SLC Agrícola (SLCE3), Porto Seguro (PSSA3) e Raízen (RAIZ4) são

os principais nomes com potencial de integrar o índice. Segundo nossas estimativas, nenhuma ação deve ser excluída, mas

vale notar de Iguatemi (IGTI11) poderia estar perto de ser removido do índice.

Fizemos um novo estudo para identificar as possíveis candidatas na

próxima revisão das ações que compõem o principal índice brasileiro . O

próximo rebalanceamento será realizado no dia 2 de maio, mas, antes a

B3 publicará a primeira prévia no dia 1 de abril.

Identificamos como possíveis candidatos de compor o índice: SLC

Agrícola (SLCE3) com probabilidade média, além de Porto Seguro

(PSSA3) e Raízen (RAIZ4) com probabilidade baixa. Não identificamos

nenhuma saída do índice, porém Iguatemi (IGTI11) está muito próximo. A

unit foi adicionada no índice em novembro de 2021 como resultado da

incorporação de Iguatemi (IGTA3) e Grupo Jereissati (JPSA3). Desde

então, ela não vem atendendo ao critério de volume negociado, e está

muito próxima de deixar de atender ao critérios de Índice de

Negociabilidade da B3.

Estimamos também os possíveis pesos que cada ação estreante poderá

ter no índice: RAIZ4 (0,35%), SLEC3 (0,19%) e PSSA3 (0,16%).

Mudanças de peso para ações no índice: também estimamos os

possíveis pesos que cada ação deverá ter no índice, com base na

capitalização de mercado do free float de cada companhia. As principais

mudanças projetadas foram para: 1) VALE3 (de 16,95% para 19,38%), 2)

PETR3 (de 4,16% para 5,51%), e 3) RDOR3 (de 1,36% para 2,40%).

Performance antes e depois do rebalanceamento: Olhamos as entradas e

saídas do Ibovespa nos últimos 5 anos*, período na qual foram

adicionados 34 nomes e 3 nomes foram removidos. Verificamos que: as

ações incluídas no índice valorizaram, na média, +10,4% nos 30 dias

antes do rebalanceamento. Logo após a inclusão no índice, a média dos

preços das ações tenderam a cair ou andar de lado. Veja mais detalhes

no relatório.
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Regularmente, a B3 faz uma reavaliação das ações que compõem a carteira do Ibovespa para verificar se os ativos

atendem aos seus critérios para fazer parte do índice que representa as ações mais negociadas na Bolsa brasileira. Esse

rebalanceamento ocorre a cada quatro meses: em janeiro, maio e setembro.

A B3 publicará uma prévia da primeira mudança do ano no dia 1 de abril. E no dia 2 de maio irá ocorrer as entradas e

saídas do índice Ibovespa oficialmente.

Fizemos um estudo para prever quais ações deverão entrar e sair do índice nessa próxima revisão. Levando em conta o

histórico de volume, número de ações negociadas e número de negociações dos ativos na bolsa, projetamos que a B3

poderá fazer as seguintes mudanças:

Apesar de não identificarmos nenhuma saída do índice, estimamos que as units de Iguatemi (IGTI11) ficaram muito

próximas de serem excluídas. A unit foi adicionada no índice em novembro de 2021 como resultado da incorporação de

Iguatemi (IGTA3) e Grupo Jereissati (JPSA3). Desde então, ela não vem atendendo ao critério de volume negociado, e está

muito próximo de deixar de atender ao critérios de Índice de Negociabilidade da B3.

Também é importante mencionar que Lojas Americanas (LAME4) e Notredame Intermédica (GNDI3), que estavam no

índice no início do ano, já foram excluídas. LAME4 foi trocado por AMER3 após uma restruturação da companhia, e GNDI3

foi incorporado por HAPV3.

Com essas mudanças, o Ibovespa seria composto por 94 papéis dos atuais 91 ações.

Para esse rebalanceamento, também estimamos os possíveis pesos que cada ação deverá ter no índice, com base na

capitalização de mercado do free float de cada companhia. As ponderação calculadas foram com base nos dados de 18

de março de 2022. Abaixo, as maiores mudanças que estimamos:

Vale notar que se VALE3 chegar aos 19,38%, estaria bem próximo ao peso máximo estabelecido pela B3 de 20% por

companhia.
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Fonte: Bloomberg, B3, Quantum Axis, Economatica e XP Research. *Peso das ações no dia 18 de março de 2022.

Quais ações devem entrar ou sair do índice no próximo 
rebalanceamento?

Figura 1: Ações prováveis de entrarem no Ibovespa em maio de 2022

Estimativa de pesos das demais ações

Figura 2: Maiores variações dos pesos de ações que já pertencem ao Ibovespa

Ticker Nome Probabilidade Peso Provável

SLCE3 SLC Agrícola Média 0,19%

PSSA3 Porto Seguro Baixa 0,16%

RAIZ4 Raízen Baixa 0,35%

Ticker Nome Peso atual no Ibovespa* Peso projetado na XP

VALE3 Vale 10,93% 19,38%

PETR3 Petrobras 4,16% 5,51%

RDOR3 Rede D'Or 1,36% 2,14%
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Fonte: Bloomberg, B3, Quantum Axis, Economatica e XP Research. Dados de desempenho médio antes de depois

do rebalanceamento são de ações adicionadas e removidas do Ibovespa entre maio de 2015 e janeiro de 2021.

Os critérios de seleção para fazer parte do Ibovespa são:

• Serem ativos negociados com regularidade: estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das três carteiras

anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), representem em conjunto 85% do total desses

indicadores. Além disso, terem sido negociados em 95% dos pregões durante o mesmo período;

• Tenham um  volume financeiro  relevante: participação de pelo  menos 0,1%  do volume  negociado  durante o período 

de vigência das três carteiras anteriores;

• Não serem penny stocks, que são ações negociadas a valores menores do que R$1,00.

Há algumas dinâmicas que explicam o movimento nos preços das ações que são incluídas ou removidas do Ibovespa.

Ações incluídas no índice são alvo de compra por parte dos fundos, o que aumenta as negociações das mesmas ao redor

da data de anúncio e do rebalanceamento, o que pode causar um aumento de preço temporário. Além disso, os fundos

passivos e ETFs, aqueles que buscam replicar o retorno do índice, passam a comprar os ativos adicionados ao Ibovespa.

Com essa maior demanda, o preço das ações tende a subir com o tempo.

Por último, a inclusão no índice do Ibovespa pode levar a um maior interesse por parte de investidores, que irão olhar as

empresas com um mais escrutínio, levando ao aumento de informação pública. Com isso, a liquidez tende a crescer,

diminuindo os custos de capital e, consequentemente, o preço da ação tende a subir. Olhamos as entradas e saídas do

Ibovespa nos últimos 5 anos, período na qual foram adicionados 34 nomes ao índice, e 3 nomes foram removidos

Verificamos que:

• As ações incluídas no índice valorizaram, na média, +10,4% nos 30 dias antes do rebalanceamento;

• Logo após a inclusão no índice, a média dos preços das ações tenderam a cair ou andar de lado. Porém, elas

subiram +6,7% nos primeiros seis meses e mais de +25% depois de um ano;

• Os ativos removidos sofreram, na média, uma queda de -20,7% um mês antes do rebalanceamento. Por outro lado, os

preços dessas ações recuperaram rapidamente as perdas e viram ganhos significativos depois.

Quais os critérios de seleção para fazer parte do Ibovespa ? 

Qual o comportamento das ações que são adicionadas ou 
removidas do Ibovespa?

Figura 3: Desempenho médio 30 dias antes do 
rebalanceamento
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Figura 4: Desempenho médio depois do 
rebalanceamento
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Fonte: Bloomberg, B3, Quantum Axis, Economatica e XP Research. Dados de desempenho médio antes de depois

do rebalanceamento são de ações adicionadas e removidas do Ibovespa entre maio de 2015 e janeiro de 2021.

Figura 5: Desempenho médio 30 dias antes do 
rebalanceamento

Base 100

Figura 6: Desempenho médio depois do 
rebalanceamento

Base 100

75

80

85

90

95

100

105

110

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Dias

Ações removidas Ibovespa

80

120

160

200

240

280

0 60 120 180 240 300 360

Dias

Ações removidas Ibovespa

É importante frisar que isso não significa que as empresas mais cotadas para entrar ou sair do índice vão necessariamente

ter os mesmos desempenhos acima, que são apenas ilustrações do que aconteceu no passado.

Na verdade, o movimento de cada uma das ações que analisamos foi bem variado. Os preços podem ter sido puxados

pra cima ou para baixo por fatores específicos da empresa. E o cenário econômico ao redor dos anúncios também afeta

o desempenho de cada ação, com os preços subindo junto com o índice em momentos positivos ou crises podendo

derrubar os preços de todos os ativos na bolsa.

Adicionalmente, a B3 incluiu um número muito maior de nomes no Ibovespa, que hoje é composto por 92 tickers de 88

empresas do que removeu (3) desde 2015. Dessa maneira, reconhecemos que a análise do desempenho das ações que

saíram do índice nesse período podem ser pouco representativas. Ainda assim, os anúncios de entrada e saída do

Ibovespa são eventos que valem ficar no radar de investidores.

Para estimar quais ações devem entrar ou sair do índice no próximo rebalanceamento, utilizamos as estatísticas

históricas do volume, número de ações negociadas e número de negociações de cada ação da bolsa para simular 10.000

cenários futuros diferentes. Essas simulações representam as inúmeras formas de como cada ação pode se comportar

até a data da atualização da carteira. Para cada um desses cenários, replicamos a metodologia proposta pela B3 para

encontrar quais ações entrariam ou sairiam do índice.

Além disso, a fim de calcular as probabilidades das movimentações, levamos em conta a posição de cada empresa no

ranking de Índice de Negociabilidade (IN). Dessa forma, quanto mais alto o IN da ação em relação aos demais

componentes, mais provável é a sua entrada no índice.

Como encontramos os possíveis candidatos?
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1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM

20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou

solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes

públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.

2) Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

3) O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma

independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que

sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

4) O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais

um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

5) Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na

Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.

6) O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio

da XP, em conformidade com a Resolução CVM nº 16/2021, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores

Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário

e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.

7) Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de

suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente

orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.

8) A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores

não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em

simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

9) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também

ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio

consentimento expresso da XP Investimentos.

10) SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções

dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

11) O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.

12) A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

13) A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte,

resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas

projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os

eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com

utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.

14) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma

fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia

conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados

futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário

macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas

patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto.

15) O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No

mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao

vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas

posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não

está garantido neste tipo de produto.

16) O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para

compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido

pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros –

que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas

formas: cobertura ou margem.

17) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política

de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo

consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à

utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As

condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

18) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO

VAREJO.
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