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Este artigo foi publicado originalmente no blog Indexology® no dia 9 de fevereiro de 2022. 

Tem sido um início complicado de 2022, com rebaixamentos em muitos segmentos dos mercados acionários. 
As ações tiveram desempenhos divergentes em meio a anúncios de ganhos variados, um complexo 
energético em ascensão, riscos geopolíticos e expectativas de aumento das taxas de juros da Reserva 
Federal dos Estados Unidos. Embora longe da mesma magnitude, os retornos recentes têm lembrado o mês 
de março de 2020. De fato, a diferença mensal de 29% entre os setores com melhor e pior desempenho do 
S&P 500® em janeiro de 2022 foi a maior desde março de 2020. Alguns participantes do mercado podem 
estar contemplando mudanças de portfólio em resposta a recentes rebaixamentos, mas outros podem querer 
considerar o poder potencial de não fazer nada.  

O quadro 1 mostra que o desempenho do S&P 500, do S&P MidCap 400® e do S&P SmallCap 600®, bem 
como suas versões de ponderação equitativa, setoriais e de estilo, foi surpreendentemente positivo durante o 
período de três anos que terminou em 31 de dezembro de 2021. Embora os últimos três anos tenham 
mostrado as tendências de mudança de sentimentos, do declínio do mercado devido ao início da pandemia da 
COVID-19, da turbulência por volta das eleições presidenciais americanas de 2020 e da resposta bem vigiada 
do Fed ao aumento da inflação, o S&P 500 registrou um retorno total de 100%. O setor de Tecnologia da 
Informação liderou o caminho com um retorno total de 190%, e todos os índices, exceto dois, terminaram com 
retornos positivos. 

Quadro 1: Retornos acumulados de três anos 

https://www.indexologyblog.com/2022/02/09/u-s-equities-resilient-run/
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-400
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-600


 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de dezembro de 2018 até 31 de dezembro de 2021. Os retornos totais acumulados se baseiam no 
retornos totais mensais. Os índices setoriais são denominados como setores padrão do GICS®. O desempenho no passado não garante resultados 
futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Os quadros 2-4 mostram um contexto maior ao mostrar as distribuições de retornos anualizados de três anos 
desde junho de 1995 (os dados do setor de Imóveis remontam a 2016, quando se tornou um setor autônomo 
de GICS). Os gráficos mostram o intervalo interquartil, a média e a mediana dos retornos totais em períodos 
de três anos para cada índice. As margens se estendem aos valores máximo e mínimo, e os últimos retornos 
são anotados como pontos. Em todo o espectro de tamanho, os retornos recentes para a maioria dos índices 
foram superiores aos seus respectivos percentis 75, com retornos particularmente fortes - em termos 
históricos - provenientes de uma série de índices baseados no S&P 500. 

Por exemplo, o quadro 2 mostra que os retornos recentes de três anos para o S&P 500 e a maioria de seus 
índices relacionados estavam bem acima das suas médias de longo prazo, exceto para os índices de Energia, 
Serviços de Utilidade Pública e Valor Puro. Por classificação percentual, os índices S&P 500 (95%), S&P 500 
Equal Weight (97%), S&P 500 Materials (99%), S&P 500 Real Estate (100%) e S&P 500 Growth (96%) estão 
todos classificados acima do percentual de 95% no seu histórico respectivo. 

Quadro 2: Distribuição de retornos anualizados de três anos para índices do S&P 500 



 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de junho de 1995 até 31 dezembro de 2021. Dados para o S&P 500 Real Estate desde 30 de 
setembro de 2016 até 31 de dezembro de 2021. Os retornos totais anualizados de três anos se baseiam nos retornos totais mensais. O desempenho 
no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

O quadro 3 mostra que o desempenho recente de três anos do S&P MidCap 400 e seus índices relacionados 
também estiveram tipicamente acima de suas médias históricas. Os setores S&P MidCap 400 Industrials e 
Consumer Discretionary apresentaram retornos particularmente destacáveis em relação aos seus respectivos 
retornos históricos e se situaram em seus percentis de 98% e 99%, respectivamente. 



 

Quadro 3: Distribuição de retornos anualizados de três anos para índices do S&P MidCap 400 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de junho de 1995 até 31 dezembro de 2021. Dados para o S&P MidCap 400 Real Estate desde 30 
de setembro de 2016 até 31 de dezembro de 2021. Os retornos totais anualizados de três anos se baseiam nos retornos totais mensais. O 
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

A mostra 4 conta uma história semelhante para os S&P SmallCap 600 Indices. Todos os índices, com 
exceção de três índices, registraram retornos totais de três anos acima da média e os retornos do setor de 
Tecnologia da Informação se situaram dentro da distância de toque de seu máximo. 



 

Quadro 4: Distribuição de retornos anualizados de três anos para índices do S&P S&P SmallCap 600 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de junho de 1995 até 31 dezembro de 2021. Dados para o S&P SmallCap 600 Real Estate desde 30 
de setembro de 2016 até 31 de dezembro de 2021. Os retornos totais anualizados de três anos se baseiam nos retornos totais mensais. O 
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

O forte desempenho em todo o espectro de capitalização de ações dos EUA nos últimos anos mostra o poder 
potencial de rastrear o mercado de ações dos EUA. Dados os desafios de se ter sucesso antecipando o 
mercado, alguns talvez queiram lembrar que acompanhar o mercado pode ser mais importante do que 
antecipar o mercado. 
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