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Recebe o S&P 500® um prêmio sobre o S&P 500 ESG Index? Sem um prêmio decorrente do S&P 500, os 
investidores poderiam ter a faca e o queijo na mão com o S&P 500 ESG Index: um desempenho similar o 
melhor, junto com os benefícios de ESG. 

A literatura acadêmica sugere que não há prêmio das ações de pecado (sin stocks) sobre as suas 
contrapartes sem pecado. As ações de pecado são usualmente definidas segundo a sua participação em 
produtos (por exemplo, tabaco, armas controversas, etc.) O artigo “The Price of Sin”1 analisou o suposto 
desempenho superior das ações de pecado, citando teorias de ações esquecidas e mercados segmentados. 
Ao adicionar controles setoriais aos fatores, enquanto se garantiu que os índices de ações de pecado 
avaliados fossem ponderados por capitalização de mercado2 e quando se desenvolveram modelos de 
precificação de ativos para incluir os fatores de qualidade e baixa volatilidade,3 observou-se uma falta de 
prêmio das ações de pecado. 

Embora o S&P 500 ESG Index exclui algumas ações de pecado, também apresenta uma visão mais holística 
dos critérios ESG e elimina as piores companhias segundo estes fatores, conforme a medição das 
pontuações ESG da S&P DJI.4 O quadro 1 mostra o processo de seleção para a série de índices ESG da S&P 
DJI. 

                                                                                                     

1 Hong, H., & Kacperczyk, M. (2009). The Price of Sin: The Effects of Social Norms on Markets. Journal of Financial Economics, 15-36. 
2 Adamsson, H., & Hoepner, A. (2015). The ‘Price of Sin’ Aversion: Ivory Tower Illusion or Real Investable Alpha? 
3 Blitz, D., & Fabozzi, F. (2017). Sin Stocks Revisited: Resolving the Sin Stock Anomaly. Journal of Portfolio Management, 82-94. 
4 Confira a metodologia do S&P 500 ESG Index para mais informações. 
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Quadro 1: Seleção de componentes do S&P 500 ESG Index

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de outubro de 2019. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

O S&P 500 ESG Index acompanha o perfil de risco/retorno do S&P 500, ao passo que elimina as empresas 
com pior desempenho segundo os critérios ESG. Do mesmo modo, o índice procura fornecer uma maior 
exposição as companhias que, por exemplo: 

• Limitem as emissões de gases de efeito estufa (Escopo 3 do Protocolo GHG) e estabeleçam metas 
para a redução; 

• Acompanhem ativamente questões relacionadas à diversidade; 
• Tenham pelo menos 50% de representação de mulheres em cargos gerenciais; 
• Incluam o desempenho e a divulgação na sua análise de materialidade ESG; e 
• Associem a remuneração dos executivos a questões ESG importantes. 

O quadro 2 apresenta o excesso no retorno sobre a taxa livre de risco do S&P 500 ESG Index e o S&P 500, 
mostrando que os retornos são similares. Além do mais, o tracking error durante este período foi de 0,93% 
(sendo ainda mais baixo durante os últimos cinco anos com 0,74%5). A volatilidade anualizada do S&P 500 
ESG Index foi ligeiramente inferior à do S&P 500, registrando 14,63% e 14,86%, respectivamente. O retorno 
anualizado do S&P 500 ESG Index foi 0,02% mais elevado do que o retorno do S&P 500. 

                                                                                                     

5 Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de desempenho desde 31 de maio de 2014 até 31 de maior de 2019. 
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Quadro 2: Comparação de excesso no retorno entre o S&P 500 e o S&P 500 ESG Index

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 1 maio de 2010 até 31 de julho de 2019. O desempenho passado não garante resultados futuros. Este 
quadro foi fornecido para efeitos ilustrativos e reflete um retorno histórico hipotética. O S&P 500 ESG Index foi lançado em 28 de janeiro em 2019. 

Seguindo abordagem de Blitz e Fabozzi,6 além do modelo CAPM e os seus derivados7, que incluem fatores 
que avaliam o tamanho, valor, momento, baixa volatilidade e qualidade relativos8. O excesso no retorno do 
S&P 500 foi usado como o prêmio de risco do mercado para avaliar o alfa (α) do S&P 500 ESG Index. 

No caso de cada modelo implementado, há um nível ínfimo de alfa (ver quadro 3). Por isso, não se observou 
uma diferença positiva ou negativa no desempenho entre o S&P 500 ESG Index e o S&P 500 durante o 
período. 

                                                                                                     

6 Blitz, D., & Fabozzi, F. (2017). Sin Stocks Revisited: Resolving The Sin Stock Anomaly. Journal of Portfolio Management, 82-94. 
7 French, K. F. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 427-465; French, K., & Fama, E. (2015). A Five-Factor Asset 

Pricing Model. Journal of Financial Economics, 1-22; Carhart, M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance, 57-82; 
Frazzini, A., & Pedersen, L. (2013). Betting Against Beta. Journal of Financial Economics, 1-25. 

8 Estes modelos foram executados com dados desde 1 de maio de 2010, o começo do histórico do S&P 500 ESG Index gerado mediante backtesting, 

até 31 de júlio de 2019, a data mais recente em que os retornos dos fatores estão disponíveis, usando retornos diários. A fonte dos níveis dos índices 
é S&P Dow Jones Indices LLC, enquanto a fonte dos retornos dos fatores é o site de Kenneth French (French, K. [setembro de 2019]. Current 
Research Returns. (French K. , Current Research Returns, 2019) e AQR (AQR. [setembro de 2019]. Betting Against Beta: Equity Factors, Daily. 
https://www.aqr.com/Insights/Datasets/Betting-Against-Beta-Equity-Factors-Daily) 
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Quadro 3: Resultados do modelo CAPM

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, site de Kenneth French e AQR Capital Management. Dados de 1 maio de 2010 até 31 de julho de 2019. O 
desempenho passado não garante resultados futuros. Este quadro foi fornecido para efeitos ilustrativos e reflete um retorno histórico hipotética. O S&P 
500 ESG Index foi lançado em 28 de janeiro em 2019. 

Se os retornos do S&P 500 ESG Index estão tão próximos dos retornos do S&P 500, considerando também a 
oportunidade de receber todos os benefícios de ESG, por que não escolher o S&P 500 ESG Index em lugar 
do seu índice principal baseado na capitalização de mercado? 

Leia mais em indexologyblog.com 



 

 

 

AVISO LEGAL 

© 2019 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, 
reprodução e/ou fotocópia 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. Com exceção de alguns serviços personalizados de cálculo de índices, todas as informações 
fornecidas pela S&P Dow Jones Indices são impessoais e não adaptadas às necessidades de qualquer pessoa, entidade 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 rendimento 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 rendimentos 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 não é uma consultoria fiscal. É preciso que um consultor fiscal 
avalie o impacto de quaisquer títulos isentos de impostos nas carteiras e as consequências de alguma decisão particular de investimento. A inclusão 
de um título em um índice não é uma recomendação da S&P Dow Jones Indices para comprar, vender ou deter tal título, nem deve ser considerado 
como um aconselhamento de investimento. 

Estes materiais foram preparados unicamente com fins informativos baseados nas informações geralmente disponíveis para o público e obtidas de 
fontes consideradas como confiáveis. Nenhum conteúdo nestes materiais (incluindo dados des 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 rendimentos 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. 

 


