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O ano de 2022 foi um ano desafiador para os mercados de valores, uma vez que os bancos 

centrais em todo o mundo subiram as taxas de juros em resposta ao aumento da inflação. As 

ações americanas foram afetadas pelas más perspectivas e o S&P Composite 1500® caiu 

17,8% em 2022. Em termos mais gerais, os 25 países do S&P Global Developed BMI caíram 

em dólares americanos desde o final de 2021, enquanto 15 dos 24 países do S&P Emerging 

BMI declinaram pela mesma medida. No entanto, as ações da América Latina tiveram um ano 

mais forte do que a maioria dos mercados regionais: O quadro 1 mostra que os mercados 

acionários na Argentina, Chile, Brasil e Peru aumentaram em termos de dólares americanos 

no ano passado. 

Quadro 1: Desempenho do S&P Composite 1500 e de índices latino-americanos de 
renda variável em 2022 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de dezembro de 2021 até 30 de dezembro de 2022. O desempenho dos índices está 
baseado em retornos totais calculados em dólares. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para 
efeitos ilustrativos. 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

S&P MERVAL
Index

S&P IPSA S&P Brazil
LargeMidCap

S&P/BVL Peru
General Index

S&P/BMV IRT S&P Composite
1500

S&P Colombia
Select Index

R
e
to

rn
o
 t

o
ta

l

https://www.indexologyblog.com/2023/01/04/latin-america-in-the-long-term-a-potential-application-of-us-equities/
https://www.spglobal.com/spdji/pt/indices/equity/sp-composite-1500/


A América Latina no longo prazo: um possível uso das ações dos EUA Janeiro 2023 

 

 

As exposições setoriais foram uma razão chave para as diferenças de desempenho em 2022. 

O quadro 2 mostra que muitos países da América Latina se beneficiaram de ter mais (menos) 

exposição aos setores do GICS® com desempenho superior (inferior) ao do S&P 1500™. De 

fato, os países da América Latina normalmente tiveram maior peso em Energia, Serviços 

Financeiros, Materiais e Produtos Básicos de Consumo, bem como menor exposição à 

Tecnologia da Informação e Bens de Consumo Discricionário. 

Quadro 2: Ponderações de setores do GICS em índices da América Latina 
Ponderações do GICS 
(%) 

Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru 
S&P Composite 
1500 

Energia 22,9 14,5 7,5 15,3 0,0 0,0 5,1 

Materiais 22,9 23,4 19,2 12,0 14,9 40,2 3,0 

Industrial 0,1 7,0 5,9 0,0 12,3 4,9 9,5 

Bens de Consumo 
Discricionário 

1,7 2,4 4,6 0,0 1,4 0,0 10,1 

Produtos Básicos de 
Consumo 

2,9 7,6 13,2 8,2 34,6 17,3 7,0 

Assistência Médica 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 

Serviços Financeiros 26,9 28,4 26,9 39,3 20,8 31,9 12,0 

Tecnologia da Informação 0,0 1,8 0.5 0,0 0,0 0,0 24,6 

Serviços de 
Comunicações 

3,7 1,4 1,3 0,0 14,9 0,0 6,8 

Serviços de Utilidade 
Pública 

18,9 9,9 15,4 25,3 0,0 5,7 3,2 

Imóveis 0,0 0,0 5,5 0,0 1,1 0,0 3,2 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de dezembro de 2022. Índices locais de renda variável considerados: A Argentina é 
representada pelo S&P MERVAL; o Brasil pelo S&P Brazil LargeMidCap; o Chile pelo S&P IPSA; a Colômbia pelo S&P Colombia Select 
Index; o México pelo S&P/BMV IPC; e o Peru pelo S&P/BVL Peru General Index. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Embora o desempenho dos mercados de valores locais possa ser bem recebido pelos 

investidores em toda a América Latina, alguns podem desejar ter uma perspectiva de longo 

prazo. Em horizontes de longo prazo, o S&P Composite 1500 mostrou maiores retornos e 

menor risco em comparação com os índices específicos de cada país. O quadro 3 mostra os 

retornos ajustados pelo risco em cinco anos, onde as ações americanas apresentaram um 

retorno maior por unidade de risco. 
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Quadro 3: Maiores retornos anualizados ajustados pelo risco das ações americanas 
durante cinco anos 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de janeiro de 2009 até 30 de dezembro de 2022. O desempenho dos índices está baseado 
em retornos totais calculados em dólares. O S&P/BVL Peru General Index foi lançado em 4 de maio de 2015. O S&P MERVAL foi lançado 
em 14 de janeiro de 2019. O S&P Colombia Select Index foi lançado em 31 de outubro de 2013. Todos os dados anteriores a essa data são 
hipotéticos e gerados mediante provas retrospectivas. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido 
para efeitos ilustrativos e reflete um desempenho histórico hipotético. 

Juntamente com a correlação menos que perfeita entre o desempenho do S&P Composite 

1500 e vários países da América Latina, não surpreende que o quadro 4 mostre que a adição 

de uma alocação de renda variável americana a uma alocação de renda variável local poderia 

ter melhorado os retornos ajustados pelo risco, historicamente. 
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Quadro 4: Melhores retornos ajustados pelo risco ao combinar os índices de renda 
variável da América Latina com o S&P Composite 1500 

Todas as combinações de índices são hipotéticas.  
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e Factset. Dados de 30 de novembro de 2012 até 30 de dezembro de 2022. Retornos de dez anos 
ajustados pelo risco para combinações hipotéticas de índices com base no retorno mensal em dólares americanos. Cada índice de índices 
hipotético combina o índice de renda variável da S&P DJI específico de cada país com o S&P 1500. As combinações hipotéticas são 
rebalanceadas de volta às ponderações determinadas no início de cada mês. O S&P Colombia Select Index foi lançado em 31 de outubro de 
2013. O S&P/BVL Peru General Index foi lançado em 4 de maio de 2015. O S&P MERVAL foi lançado em 14 de janeiro de 2019. Todos os 
dados anteriores a essa data são hipotéticos e gerados mediante provas retrospectivas. O desempenho no passado não garante resultados 
futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete um desempenho histórico hipotético. Confira a Divulgação de desempenho 
linkada no final deste artigo para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho de provas retrospectivas. 

Como resultado, os índices de ações da América Latina ganharam dos seus benchmarks em 

2022, pois se beneficiaram de uma menor exposição aos setores mais afetados pelas 

elevadas taxas de juros. Entretanto, as ações dos EUA ainda podem ser importantes para os 

investidores na América Latina.  A combinação de exposições a ações dos EUA com uma 

alocação de renda variável local poderia ter melhorado os retornos ajustados pelo risco 

historicamente, e as exposições setoriais específicas do mercado americano poderiam ajudar 

a mitigar os vieses setoriais dos mercados locais. 
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Leia mais em indexologyblog.com 
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