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Na série de artigos Examinado o G dos fatores ESG1, analisamos a relação entre as pontuações das 
dimensões ambiental (E), social (S) e de governança (G) e o desempenho futuro das ações. Nos três casos, 
os resultados mostraram que as carteiras do primeiro quintil superaram o desempenho das carteiras do último 
quintil. No entanto, uma análise mais profunda revelou que a carteira classificada segundo a dimensão de 
governança apresentou o maior spread entre o primeiro e último quintil (1,68%), enquanto a carteira 
classificada segundo a dimensão social teve o menor spread (1,34%) em um horizonte temporal de longo 
prazo (janeiro 2001 - dezembro 2017). Em períodos de médio prazo, tais como cinco anos, os maiores 
retornos do spread foram os da carteira ambiental (E), que registrou 2,70%, enquanto a carteira classificada 
segundo o critério social (S) apresentou os piores resultados (-0,63%). 
 
Portanto, os participantes do mercado com interesse nos fatores ESG deveriam prestar atenção no 
seu horizonte temporal de investimento e as expectativas de retorno associadas. 
 
De acordo com o processo de pontuação de RobecoSAM, as ponderações relativas dos componentes da 
pontuação ESG mudam dependendo da indústria, devido à materialidade deles em cada indústria. Por 
exemplo, conforme mostrado na figura 1, a dimensão ambiental recebeu uma maior ponderação na indústria 
de serviços de eletricidade em comparação com as indústrias de bancos ou de produtos farmacêuticos, 
enquanto a dimensão de governança teve uma maior ponderação na indústria de produtos farmacêuticos. 
Logo depois, a pontuação ESG total foi calculada aplicando estas ponderações específicas por indústria nas 
dimensões ambiental, social e de governança. 
 

Figura 1: Ponderações de RobecoSAM 

INDÚSTRIA PONDERAÇÃO E (%) PONDERAÇÃO S (%) PONDERAÇÃO G (%) PONDERAÇÃO 
TOTAL (%) 

Bancos 23,0 34,0 43,0 100,0 

Serviços de eletricidade 40,0 29,0 31,0 100,0 

Produtos farmacêuticos 9,0 43,0 48,0 100,0 

Fonte: RobecoSAM. Dados de dezembro de 2017. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 
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Considerando as informações de rendimentos derivadas das pontuações dos componentes e a análise do 
desempenho futuro das ações, uma recomendação para os investidores seria alterar a ponderação de cada 
componente da pontuação dos fatores ESG. Com o intuito de ilustrar a importância da reponderação, fizemos 
os cálculos para duas carteiras ESG hipotéticas, redistribuindo o peso das pontuações segundo as dimensões 
ambiental, social e de governança de cada título e classificando novamente o universo (confira a figura 2). Por 
exemplo, construímos uma carteira com uma menor ponderação na dimensão social, que chamamos de ESG 
– S Light, onde cada título do universo recebeu uma ponderação de 40% para o critério ambiental, 20% para 
o social e 40% para o de governança. Além disso, construímos uma carteira (chamada de E&G) com 
ponderações de 50% para o critério ambiental e 50% para o de governança, eliminando completamente o 
critério social. 
 

Figura 2: Ponderação dos critérios ESG em diferentes carteiras 

CARTEIRA PONDERAÇÃO E (%) PONDERAÇÃO S (%) PONDERAÇÃO G (%) 

ESG Depende da indústria 

Carteira de pontuação ESG 1 (ESG – S Light) 40,0 20,0 40,0 

Carteira de pontuação ESG 2 (E&G) 50,0 0,0 50,0 

Fonte: RobecoSAM e S&P Dow Jones Indices LLC. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. As carteiras apresentadas são hipotéticas. 

 
Ao redistribuir a ponderação, os participantes do mercado podem incorporar expectativas sobre o retorno dos 
componentes ESG na construção de carteiras e superponderar aquela dimensão com a maior importância 
econômica para eles. A figura 3 mostra os retornos anualizados das três carteiras hipotéticas construídas 
utilizando diferentes combinações de ponderações. Do mesmo modo que com pesquisas anteriores, as 
carteiras do último quintil tiveram a pior performance nos três cenários apresentados. Vale a pena destacar 
que o maior spread entre as carteiras do primeiro e último quintil se registrou na carteira E&G. 
 

Figura 3: Desempenho de 12 meses posteriores (% anualizada) das carteiras classificadas por diferentes 
pontuações ESG 

MÉTODO DE PONDERAÇÃO Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 SPREAD Q1-Q5 

ESG 9,43 9,30 9,81 9,72 8,28 1,15 

ESG – S Light 9,79 10,31 9,49 8,76 8,22 1,57 

E&G 9,74 10,44 9,43 8,94 8,00 1,73 

Fonte: RobecoSAM e S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de dezembro de 2000 até 31 de dezembro de 2017. Este quadro é fornecido para 
efeitos ilustrativos. As carteiras por quintis são hipotéticas. 

 
Na figura 4, apresentamos os três cenários e seu desempenho em diferentes horizontes temporais. Até este 
ponto da nossa análise, uma constante foi que evitar o pior quintil e optar pelos primeiros três quintis trazia 
benefícios econômicos, com uma diferença de aproximadamente 200 pontos base. 



 

 

 
Figura 4: Carteiras ESG com ponderações modificadas - Desempenho (% anualizada) 

PERÍODO Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 SPREAD Q1-Q5 

ESG 

1-ano 29,36 28,30 29,35 29,22 26,46 2,89 

3-anos 12,93 12,88 13,54 12,01 10,31 2,62 

5-anos 10,54 10,74 11,64 9,67 8,74 1,79 

10-anos 6,74 7,09 8,08 8,10 5,48 1,27 

Desde o início 9,43 9,30 9,81 9,72 8,28 1,15 

ESG – S Light 

1-ano 29,39 29,53 29,02 26,97 27,79 1,60 

3-anos 13,21 13,51 13,21 11,39 10,36 2,85 

5-anos 10,59 11,34 10,83 9,05 9,54 1,05 

10-anos 6,98 7,16 7,36 7,59 6,39 0,59 

Desde o início 9,79 10,31 9,49 8,76 8,22 1,57 

E&G 

1-ano 29,19 29,10 28,73 28,58 27,10 2,09 

3-anos 12,96 13,55 13,26 11,83 10,08 2,87 

5-anos 11,04 11,53 10,56 9,16 9,04 2,00 

10-anos 7,00 7,36 7,16 7,43 6,52 0,47 

Desde o início 9,74 10,44 9,43 8,94 8,00 1,73 

Fonte: RobecoSAM e S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de dezembro de 2000 até 31 de dezembro de 2017. Este quadro é fornecido para 
efeitos ilustrativos. As carteiras por quintis são hipotéticas. 

 
A nossa análise anterior mostrou que, embora realizar uma classificação geral utilizando os critérios ESG de 
RobecoSAM possa fornecer retornos positivos, a relação dos três componentes subjacentes com o 
desempenho futuro da ação é diferente. Portanto, a recomendação para os investidores é alterar a 
ponderação de cada componente da pontuação geral dos fatores ESG. 
 
Também descobrimos que integrar os fatores ESG no processo de investimento pode ser uma tarefa 
altamente personalizada, já que cada investidor tem sua visão a respeito da materialidade dos 
subcomponentes.  
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