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A busca de estratégias que identifiquem riscos e oportunidades de crescimento com motivação em
investimentos sustentáveis nunca foi tão grande nos mercados emergentes. O investimento com base em
critérios ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG) permite aos investidores ultrapassar as
considerações financeiras tradicionais ao se concentrar em diversos tópicos de alto impacto que são
pertinentes para as companhias. Esses tópicos incluem a maneira em que as empresas interagem com seus
funcionários, as comunidades em que operam, seu compromisso com o meio ambiente e como elas
incentivam a mudança e a inovação, para citar alguns.
O rápido crescimento e a relevância do investimento sustentável nos últimos anos o converteram numa pedra
angular do processo de seleção de investimentos, o que fez necessária a presença de um índice de referência
ESG amplo para o maior mercado da América Latina. Como estratégia desenvolvida para investidores
centrados nos critérios ESG, a S&P Dow Jones Indices lançou em 31 de agosto de 2020 o Índice S&P/B3
Brasil ESG, um índice ESG ponderado segundo um conjunto de regras adequadas ao mercado brasileiro,
com foco na sustentabilidade e princípios ESG semelhantes aos do S&P 500® ESG Index.
Utilizando o S&P Brazil BMI como índice subjacente, as companhias são excluídas com base nos seguintes
critérios:





Atividades comerciais relacionadas ao tabaco, armas controversas e carvão térmico;
Incumprimento do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC);1
Pontuação ESG da S&P DJI; e
Controvérsias identificadas na análise de mídia e partes interessadas.

No rebalanceamento mais recente de 30 de abril de 2020, o universo decorrente consistiu em 96
componentes.

As empresas em risco de violar um dos 10 princípios do UNGC não serão excluídas se seu status anterior for “cumpre”. Para mais informações,
confira a metodologia do índice: https://portugues.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-b3-indices-portuguese.pdf.
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de abril de 2020. Estes quadros são fornecidos para efeitos ilustrativos.

As empresas são ponderadas pela sua pontuação ESG, que está sujeita a um limite de liquidez com o
objetivo de melhorar a liquidez. Durante o rebalanceamento de abril de 2020, o exame de 25% do valor
mediano negociado nos últimos seis meses mostra que um bilhete de 1 bilhão de reais brasileiros (BRL) pode
ser negociado em média em menos de um dia. Além disso, a exposição setorial média diminuiu em Produtos
Básicos de Consumo, Energia e Serviços Financeiros. Em contraste, a exposição de todos os outros setores
aumentou.
Quadro 2: Exposição setorial média do Índice S&P/B3 Brasil ESG e do S&P Brazil BMI
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*O setor de Serviços de Telecomunicações do GICS® foi reclassificado em setembro de 2018 como Serviços de Comunicações.
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados entre 30 de abril de 2014 e 30 de abril de 2020. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.
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O índice se move de maneira similar ao seu benchmark e exibe um beta médio anualizado de 0,9 e um
tracking error anualizado que oscila em torno de 6%. Em março de 2020, o Índice S&P/B3 Brasil ESG teve um
aumento no seu beta e tracking error, exibindo um beta próximo a 1 e um tracking error de 6,5% devido à
pandemia da COVID-19, quando os mercados globais sofreram grandes perdas. Podemos ver este
movimento no gráfico dos níveis acumulados do quadro 3 no final do primeiro trimestre de 2020. É relevante
destacar que a estratégia não só atingiu um perfil de risco/retorno semelhante ao do S&P Brazil BMI, mas que
também ganhou do seu benchmark em mais de 90% das observações históricas.
Quadro 3: Níveis acumulados do Índice S&P/B3 Brasil ESG e do S&P Brazil BMI
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados entre 30 de abril de 2014 e 31 de agosto de 2020. O desempenho dos índices está baseado no retorno
total calculado em reais (BRL). O desempenho passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete um
desempenho histórico hipotético. O Índice S&P/B3 Brasil ESG foi lançado em 31 de agosto de 2020.

Do ponto de vista dos critérios ESG, o Índice S&P/B3 Brasil ESG conseguiu melhorar a sua pontuação ESG
em relação à do S&P Brazil BMI. Durante seu mais recente rebalanceamento, a pontuação geral do índice
aumentou de 47,9 para 57,7, uma melhoria de 9,8 pontos. Considerando que a pontuação ESG máxima
atingível para qualquer estratégia que utiliza o S&P Brazil BMI é 95,9, o índice alcançou um potencial de
20,4%.
Em geral, o Índice S&P/B3 Brasil ESG foi criado como uma alternativa para investidores que buscam
exposição ao amplo mercado brasileiro de valores enquanto mantêm o foco no investimento responsável, sem
perder os benefícios de desempenho e liquidez.

Leia mais em indexologyblog.com
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