
Blog da Indexology®  
 
 
 
 

 

Ações de crescimento de 
dividendos em ambientes 
inflacionários 
 

George Valantasis 

Diretor Associado, Índices de Estratégia 

S&P Dow Jones Indices 

 
 

Este artigo foi publicado originalmente no blog da Indexology® em 18 de agosto de 2022. 

 

Visto que a inflação é um grande problema na economia atual, os consumidores estão 

procurando cada vez mais maneiras de combater a perda de poder aquisitivo. Uma maneira 

de conseguir isto é ter fontes de receitas que acompanhem ou até superem a taxa de inflação. 

Nas últimas quatro décadas, os dividendos desempenharam um papel cada vez mais 

importante como fonte de receitas, passando de apenas 2,88% de todas as receitas em 

dezembro de 1981 para 6,25% de todas as receitas em março de 20221. 

Nos períodos inflacionários, a história tem demonstrado a importância de se concentrar em 

empresas que aumentam consistentemente os dividendos. A capacidade de uma empresa 

para aumentar consistentemente os dividendos pode sinalizar que é uma empresa de 

qualidade, capaz de gerar continuamente fluxos de caixa crescentes, bem como altos retornos 

sobre o capital.  

Metodologia do crescimento de dividendos 
Neste artigo, vamos nos concentrar no S&P U.S. Dividend Growers Index e o S&P Global ex-

U.S. Dividend Growers Index, que oferecem exposição a empresas que aumentaram 

consecutivamente os dividendos por dez e sete anos, respectivamente. Além do filtro de 

política de dividendos, fica excluído o patamar superior de 25% das ações, classificadas 

conforme rendimento de dividendos anual indicado. Isso diminui o risco de participar em 

“armadilhas de rendimento”, ou seja, empresas que apresentam rendimentos de dividendos 

elevado só por causa de grandes quedas nos preços das suas ações.  

 

1 Fonte: Escritório de Análise Econômica dos Estados Unidos. Dados de 31 de março de 2022 

https://www.indexologyblog.com/2022/08/18/dividend-growers-in-inflationary-environments/
https://www.spglobal.com/spdji/pt/indices/strategy/sp-us-dividend-growers-index/
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/strategy/sp-global-ex-us-dividend-growers-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/strategy/sp-global-ex-us-dividend-growers-index/#overview


Ações de crescimento de dividendos em ambientes inflacionários Agosto de 2022 

 

 

A taxa de crescimento de dividendos ultrapassa a 

taxa de inflação em longo prazo 
O quadro 1 mostra a média da taxa de crescimento de dividendos anual para os componentes 

atuais do S&P U.S. Dividend Growers Index. A média da taxa de crescimento de dividendos 

anual nos últimos quinze anos foi de 13,71%, ou seja, superou a média da taxa anual do IPC 

dos EUA de 2,21% no mesmo período. 

Quadro 1: Média anual do crescimento de dividendos dos componentes do S&P U.S. 
Dividend Growers Index nos últimos quinze anos 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FactSet, e FRED. Dados de 31 de dezembro de 2007 até 31 de dezembro de 2021. O desempenho no 
passado não garante resultados futuros. O S&P U.S. Dividend Growers Index foi lançado em 1 de junho de 2021. Todos os dados anteriores 
a essa data são hipotéticos e gerados mediante provas retrospectivas. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete um 
desempenho histórico hipotético. Confira a Divulgação de desempenho no final do documento para mais detalhes sobre as limitações 
inerentes relacionadas ao desempenho de provas retrospectivas. 

Previsão da taxa de crescimento de dividendos da 

IHS Markit 
O quadro 2 mostra a taxa de crescimento de dividendos anual prevista para os atuais 
componentes do S&P U.S. Dividend Growers Index, usando o conjunto de dados de Previsão 
de Dividendos da IHS Markit.2 A equipe de Previsão de Dividendos da S&P Global fornece 
previsões específicas do tamanho e o tempo dos pagamentos de dividendos para mais de 
30.000 ações em todo o mundo. As previsões para as ações que fazem parte universo 
principal de previsão de dividendos são geradas por analistas que utilizam a pesquisa 
fundamental, anúncios do mercado e conhecimentos quantitativos únicos. Nos próximos 
 

2 https://cdn.ihsmarkit.com/www/pdf/0822/IHS_Markit_Dividend_Forecasting_Methodology.pdf   
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quatro trimestres, espera-se que o crescimento dos dividendos previsto permaneça robusto, 
com 6,7% ano a ano. A taxa de crescimento prevista para os seguintes quatro trimestres 
(primeiro trimestre 2023 ao segundo trimestre 2024) é de 7,4% ano a ano.  

Quadro 2: Previsão da taxa de crescimento de dividendos da IHS Markit 

Fonte: conjunto de dados da Previsão de Dividendos da IHS Markit. Os dados previstos são de 30 de junho de 2022 até 30 de junho de 2024. 
Previsões de dividendos ordinários. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.  

Desempenho em períodos inflacionários 
O quadro 3 mostra o desempenho superior dos índices S&P Dividend Growers contra seus 

benchmarks respectivos em períodos em que a taxa anual do IPC excedeu 3% por pelo 

menos seis meses consecutivos. Os dois índices S&P Dividend Growers superaram 

significativamente seus benchmarks nos três períodos inflacionários mais graves desde 2006. 

Quadro 3: Desempenho superior contra o benchmark respectivo em períodos em que a 
inflação foi maior que 3% 

Período em que a inflação foi maior que 3% 

Excesso no retorno contra o benchmark (%) 

S&P U.S. Dividend Growers 

Index 

S&P Global Ex-U.S. Dividend 

Growers Index 

Outubro 2007 - outubro 2008 6,48 9,64 

Abril 2011 - janeiro 2012 4,55 6,70 

Abril 2021 - julho 2022 4,75 7,39 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados desde 17 de março de 2006 até 31 de julho de 2022. Os benchmarks são os S&P United 
States BMI e o S&P Global Ex-U.S. BMI para o S&P U.S. Dividend Growers Index e o S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, 
respectivamente. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Os S&P Dividend Growers Indices foram lançados em 
1 de junho de 2021. Todos os dados anteriores ao lançamento do índice são hipotéticos de provas retrospectivas. Esta tabela é 
fornecida para efeitos ilustrativos e reflete um desempenho histórico hipotético Confira a Divulgação de desempenho no final do 
documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho de provas retrospectivas. 
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O quadro 4 mostra o retorno sobre o patrimônio (ROE) histórico de 12 meses para ambos os 

índices S&P Dividend Growers contra seus benchmarks respectivos. O desempenho superior 

dos índices S&P Dividend Growers durante períodos inflacionários pode ser devido a seu 

ROE consideravelmente mais alto. Isto é importante porque as empresas que obtêm baixos 

retornos sobre seu capital podem perder valor em termos reais quando o capital que investem 

obtém um retorno menor que a taxa de inflação. 

Quadro 4: ROE elevado em relação ao benchmark 

 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de julho de 2022. Retorno sobre o patrimônio histórico de 12 meses. O desempenho no 
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Desempenho no período completo 
O quadro 5 detalha a comparação de desempenho no período completo. Ambos os índices 

S&P Dividend Growers geraram retornos ajustados pelo risco no período completo que foram 

superiores aos dos seus benchmarks. É importante ressaltar que os dois índices S&P 

Dividend Growers ganharam dos seus benchmarks no acumulado do ano, bem como no ano 

passado. 
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Quadro 5: Desempenho no período completo 

Período 
S&P U.S. Dividend 
Growers Index 

S&P United States 
BMI Index 

S&P Global Ex-
U.S. Dividend 
Growers Index 

S&P Global Ex-
U.S. BMI Index 

Retorno anualizado (%) 

Período completo  
(17 de março 2006 –  
31 de julho 2022) 

9,31 9,33 6,62 4,10 

YTD  -9,92 -13,89 -15,30 -15,99 

1 ano  -2,11 -7,67 -12,60 -15,75 

3 anos  12,46 12,48 4,68 3,68 

5 anos 13,12 12,12 5,45 3,02 

Volatilidade anualizada (%) 

Período completo  13,58 15,90 15,05 17,61 

Retorno ajustado pelo risco 

Período completo  0,69 0,59 0,44 0,23 

Rebaixamento máximo (%) 

Período completo -44,14 -51,24 -49,44 -57,78 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados desde 17 de março de 2006 até 31 de julho de 2022. O desempenho no passado não garante 
resultados futuros. Os S&P Dividend Growers Indices foram lançados em 1 de junho de 2021. Todos os dados anteriores ao lançamento do 
índice são hipotéticos de provas retrospectivas. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete um desempenho histórico hipotético. 
Confira a Divulgação de desempenho no final do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho 
de provas retrospectivas. 

Os índices S&P Dividend Growers têm superado seus benchmarks historicamente em 

retornos ajustados pelo risco. É importante salientar que eles tiveram um desempenho 

significativamente superior em períodos inflacionários recentes, possivelmente devido às suas 

características de alta qualidade. É por isso que os índices S&P Dividend Growers podem ser 

uma boa opção para considerar se as tendências de inflação atuais continuam. 

 

Leia mais em indexologyblog.com 
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