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O índice S&P 500® ESG, agora se aproximando de seu quarto aniversário de lançamento,  

busca refletir muitos dos atributos do S&P 500 enquanto fornece um perfil de sustentabilidade 

aprimorado como resultado da atualização das pontuações ESG1. Os dados de desempenho 

ao vivo que cobrem um período extraordinário (incluído um auge de crescimento entre dois 

períodos de tendência de queda no mercado) nos apresentam um teste de desempenho no 

mundo real para o perfil de sustentabilidade aprimorado do índice. 

Desde a sua data de lançamento até o final de 2022, o índice ESG ganhou de seu 

benchmark, o S&P 500, por um total de 9,16% (o que é impressionante levando em conta que 

esse é um benchmark famoso por ser difícil de bater). Mas qual foi a importância dos 

componentes com as pontuações ESG mais altas ou mais baixas na criação deste excesso 

no retorno? 

Para medir isso, criamos “carteiras por quintis” ESG hipotéticas que são reconstituídas 

anualmente por meio da classificação dos componentes do S&P 500 pela sua pontuação 

ESG, e esses componentes foram depois atribuídos a uma das cinco carteiras, em ordem 

decrescente de acordo com sua pontuação ESG. Posteriormente, um desempenho hipotético 

ponderado por capitalização de mercado foi calculado para essas carteiras e, a seguir, foi 

usado para criar uma “atribuição ESG” estilo Brinson2; isso exibe a importância das 

exposições a ESG nos retornos do índice S&P 500 ESG.   

 
1 A metodologia está disponível em: https://www.spglobal.com/spdji/pt/documents/methodologies/methodology-sp-esg-index-
series.pdf (em inglês). 

2 Semelhante à nossa análise anterior dos quintis de carbono, cada uma das carteiras por quintil recebe um número igual de componentes 
do benchmark, e o impacto da ponderação nas ações com as pontuações ESG mais altas e baixas é medido de forma análoga à medição 
dos efeitos do setor ou país numa atribuição de Brinson tradicional. 

https://www.indexologyblog.com/2023/01/18/the-key-to-the-sp-500-esg-indexs-outperformance-avoiding-the-worst/
https://www.spglobal.com/spdji/pt/indices/esg/sp-500-esg-index#overview
https://www.spglobal.com/spdji/en/education/article/the-sp-500-esg-index-defining-the-sustainable-core
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/?utm_source=pdf_education#overview
https://www.spglobal.com/spdji/pt/research-insights/spiva/
https://www.spglobal.com/esg/scores/
https://www.spglobal.com/esg/scores/
https://www.spglobal.com/spdji/pt/documents/methodologies/methodology-sp-esg-index-series.pdf
https://www.spglobal.com/spdji/pt/documents/methodologies/methodology-sp-esg-index-series.pdf
https://www.indexologyblog.com/2022/07/12/connecting-climate-goals-with-relative-index-returns/
https://www.jstor.org/stable/4478947
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O quadro 1 resume os resultados dessa análise, e inclui as ponderações médias dos 

índices S&P 500 ESG e S&P 500 em cada quintil ESG (classificados por pontuação alta a 

baixa), a carteira e retornos do índice correspondentes, bem como um resumo das alocações 

e os efeitos da seleção correspondentes ao longo de todo o período3. 

Quadro 1: atribuição dos quintis ESG  

Quintil 

S&P 500 ESG Index S&P 500 Atribuição 

Ponderação 
média (%) 

Retorno 
(%) 

Ponderação 
média (%) 

Retorno 
(%) 

Pontuação 
ESG 

Efeito da 
alocação 
(%) 

Efeito da 
seleção 
(%) 

Efeito 
total (%) 

Totais/Médias 100,00 64,57 100,00 55,42 48,61 2,86 6,29 9,16 

Quintil 1 de 
pontuações 
ESG altas 

22,91 - 19,72 50,82 72,07 0,09 -0,21 -0,12 

Q2 24,21 - 19,24 53,75 55,76 -0,14 0,56 0,42 

Q3 23,13 - 20,07 95,31 47,92 0,78 2,40 3,17 

Q4 18,40 - 19,33 46,02 39,95 0,13 1,38 1,51 

Quintil 5 de 
pontuações 
ESG baixas 

11,35 - 21,53 38,54 29,39 2,00 2,18 4,18 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 28 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022. Este quadro é fornecido para efeitos 
ilustrativos.  
Fontes das pontuações ESG: S&P Global. A análise foi realizada usando S&P Capital IQ Pro. Os quintis ESG são determinados usando as 
pontuações ESG e fletem um desempenho histórico hipotético. O S&P 500 ESG Index foi lançado em 28 de janeiro de 2019. Confira a 
Divulgação de desempenho no final do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho de provas 
retrospectivas. 

Embora uma sobreponderação no quintil 1 de pontuações altas tenha prejudicado os retornos, 

o efeito total da sobre e subponderação nos quintis ESG foi positivo em todos os outros 

quintis. O mais impressionante é que subponderar os componentes com a pontuação 

ESG mais baixa foi o que mais contribuiu para o desempenho superior do índice S&P 

500 ESG. Especificamente, o quintil 5 das pontuações mais baixas perdeu para o S&P 500 

por -16,9%, o índice S&P 500 ESG subponderou esse quintil em uma média de 10,2% e o 

efeito combinado disso foi gerar 4,18% em excesso no retorno para o índice S&P 500 ESG.  

Aprofundando nos dados, o quadro 2 compara o desempenho do quintil de pontuação mais 

baixa com o S&P 500 em cada ano civil incluído na amostra: teve desempenho inferior em 

três dos quatro anos civis representados. Os quadros 1 e 2 demonstram, em resumo: o 

índice S&P 500 ESG se beneficiou consistentemente ao evitar os componentes com 

pior pontuação.   

 
3 A análise foi realizada usando S&P Capital IQ Pro. 

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/campaigns/sp-capital-iq-pro?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CIQPro_Search_Google&utm_term=capital%20iq&utm_content=542966230023&_bt=542966230023&_bk=capital%20iq&_bm=e&_bn=g&_bg=128384020444&gclid=Cj0KCQiAq5meBhCyARIsAJrtdr7Cd4gsNsAKkiwPKiOWP_hbjf8AlfDkuMhiXHVxLkYYjP_Y3WLd2P8aAogTEALw_wcB
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Quadro 2: comparação de desempenho – quintil 5 de pontuação baixa contra o S&P 500 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 28 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022. Este quadro é fornecido para efeitos 
ilustrativos.  
Fontes das pontuações ESG: S&P Global. A análise foi realizada usando S&P Capital IQ Pro. Os quintis ESG são determinados usando as 
pontuações ESG e fletem um desempenho histórico hipotético. O S&P 500 ESG Index foi lançado em 28 de janeiro de 2019. Confira a 
Divulgação de desempenho no final do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho de provas 
retrospectivas. 

Com certeza, os fatores que impulsionam o desempenho podem mudar (e mudam) ao longo 

do tempo. Análises de atribuição baseadas em critérios ESG como esta podem oferecer 

novos conhecimentos e perspectivas à medida que os mercados e as condições 

evoluem. Os investidores que procuram atribuições semelhantes para a variedade dos 

nossos índices emblemáticos agora podem encontrá-las — atualizadas até o final do último 

trimestre — no recentemente lançado Dashboard de índices climáticos e ESG da S&P DJI.  

Inscreva-se aqui para receber análises trimestrais e atribuições de rendimento de nossa 

variedade de índices climáticos e ESG emblemáticos. 
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S&P 500 Quintil 5 de pontuação baixa

Leia mais em indexologyblog.com 

https://spglobal.com/spdji/pt/documents/performance-reports/dashboard-climate-esg-index.pdf
https://on.spdji.com/signup
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Aviso legal 

© 2023 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos os direitos reservados. STANDARD & POOR'S, S&P, S&P 500, S&P 500 LOW VOLATILITY 
INDEX, S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P MIDCAP 400, S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND 
ARISTOCRATS, S&P TARGET DATE INDICES, GICS, SPIVA, SPDR e INDEXOLOGY são marcas comerciais registradas da Standard & 
Poor’s Financial Services LLC ("S&P"). DOW JONES, DJ, DJIA e DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE são marcas comerciais registradas 
de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Estas marcas comerciais em conjunto com outras foram licenciadas para a S&P Dow 
Jones Indices LLC. A redistribuição ou reprodução total ou parcial é proibida sem consentimento por escrito da S&P Dow Jones Indices LLC. 
Este documento não constitui uma oferta de serviços nas jurisdições onde a S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, Dow Jones ou suas 
respectivas afiliadas (coletivamente “S&P Dow Jones Indices”) não possuem as licenças necessárias. Exceto para determinados serviços de 
cálculo de índices personalizados, todas as informações fornecidas pela S&P Dow Jones Indices não são pessoais e não são adaptadas às 
necessidades de qualquer pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas. A S&P Dow Jones Indices recebe compensação relacionada com 
o licenciamento de seus índices a terceiros e com os serviços personalizados de cálculo de índices. O desempenho de um índice no passado 
não é sinal ou garantia de resultados no futuro. 

Não é possível investir diretamente em um índice. A exposição a uma classe de ativos representada por um índice pode estar disponível por 
meio de instrumentos de investimento baseados naquele índice. A S&P Dow Jones Indices não patrocina, endossa, vende, promove ou 
gerencia nenhum fundo de investimento ou outro veículo de investimento que seja oferecido por terceiras partes e que procure fornecer um 
retorno de investimento baseado no desempenho de qualquer índice. A S&P Dow Jones Indices não oferece nenhuma garantia de que os 
produtos de investimento com base no índice acompanharão de modo preciso o desempenho do índice, ou proporcionarão retornos positivos 
de investimento. A S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultora de investimentos e a S&P Dow Jones Indices não faz declarações com 
respeito à conveniência de se investir em qualquer fundo de investimento ou outro veículo de investimento. A decisão de investir em um 
determinado fundo de investimentos ou outro veículo de investimento não deverá ser tomada com base em nenhuma declaração 
apresentada neste documento. Potenciais investidores são aconselhados a fazerem investimentos em tais fundos ou outro veículo somente 
após considerarem cuidadosamente os riscos associados a investir em tais fundos, conforme detalhado em um memorando de oferta ou 
documento similar que seja preparado por ou em nome do emitente do fundo de investimento ou outro produto de investimento ou veículo. A 
S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultoria fiscal. É preciso que um consultor fiscal avalie o impacto de quaisquer valors isentos de 
impostos nas carteiras e as consequências de alguma decisão particular de investimento. A inclusão de um valor em um índice não é uma 
recomendação da S&P Dow Jones Indices para comprar, vender ou deter tal valor, nem deve ser considerado como um aconselhamento de 
investimento. 

Estes materiais foram preparados exclusivamente para fins informativos, baseados em informações geralmente disponíveis ao público e a 
partir de fontes consideradas confiáveis. Nenhum conteúdo nestes materiais (incluindo dados de índices, classificações, análises e dados 
relacionados a crédito, modelos, software ou outros aplicativos ou informações destes) ou qualquer parte deste (“Conteúdo”) poderá ser 
modificado, submetido à engenharia reversa, reproduzido ou distribuído de nenhuma forma, por nenhum meio, nem armazenado em bases 
de dados ou sistema de recuperação, sem o consentimento prévio por escrito da S&P Dow Jones Indices. O Conteúdo não deve ser usado 
para nenhum fim ilegal ou não autorizado. A S&P Dow Jones Indices e seus provedores de dados terceirizados e licenciadores 
(coletivamente “Partes da S&P Dow Jones Indices”) não garantem a precisão, integralidade, oportunidade ou disponibilidade do Conteúdo. 
S&P Dow Jones Indices Parties não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões, independentemente da causa, para os resultados 
obtidos do uso do Conteúdo. O CONTEÚDO É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. S&P DOW JONES INDICES 
PARTIES SE ISENTAM DE QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADAS A, 
QUALQUER GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM OU USO EM PARTICULAR, ISENÇÃO DE BUGS, ERROS 
OU DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE A FUNCIONALIDADE DO CONTEÚDO SERÁ ININTERRUPTA OU QUE O CONTEÚDO OPERARÁ 
COM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU DE HARDWARE. Sob nenhuma circunstância, as Partes da S&P Dow Jones 
Indices serão responsáveis a qualquer parte, por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, exemplares, compensatórios, punitivos, 
especiais ou consequenciais, custos, despesas, custas legais ou perdas (incluindo, sem limitação, perda de retornos ou perda de lucros e 
custos de oportunidades); em conexão com qualquer uso do Conteúdo, mesmo tendo sido alertado quanto à possibilidade de tais danos. 

A S&P Global mantém algumas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a independência e a 
objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, algumas unidades de negócios da S&P Global podem ter informações que não 
estejam disponíveis a outras unidades de negócios. A S&P Global estabelece políticas e procedimentos para manter a confidencialidade de 
algumas informações não públicas recebidas em conexão com cada processo analítico. 

Além disto, a S&P Dow Jones Indices presta uma ampla gama de serviços a, ou relacionados com, muitas empresas, incluindo emissoras de 
títulos, consultoras de investimentos, corretoras, bancos de investimentos, outras instituições financeiras e intermediários financeiros; e, em 
conformidade, pode receber taxas ou outros benefícios econômicos dessas empresas, incluindo empresas cujos títulos ou serviços possam 
recomendar, classificar, incluir em portfólios modelos, avaliar, ou abordar de qualquer outra forma. 

Este documento foi traduzido para o português apenas para fins de conveniência. Se existirem diferenças entre as versões do documento em 
inglês e português, a versão em inglês prevalecerá. A versão em inglês está disponível em nosso site www.spglobal.com/spdji. 

https://www.spglobal.com/spdji/

