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As ações da América Latina tiveram um terceiro trimestre difícil: o S&P Latin America BMI caiu 14,7% em 
dólares americanos, impulsionado por uma queda acentuada das ações brasileiras e pelo fortalecimento do 
dólar americano em relação às moedas locais. Este resultado fraco neutralizou os ganhos consideráveis 
obtidos no início de 2021, deixando o benchmark regional com uma perda de 7% no ano. Entretanto, em um 
horizonte de 12 meses, o S&P Latin America BMI manteve um ganho de 25,4%, superando o S&P Emerging 
BMI em cerca de 5%.  

Embora a recente incerteza política e agitação social na região tenham contribuído para estes resultados, 
numa perspectiva global, os eventos no exterior também tiveram um impacto sobre as ações, sendo os 
mercados emergentes os mais afetados. O S&P 500® encerrou o trimestre quase sem alterações, com um 
aumento de 0,6%, após atingir novos recordes no final de agosto e início de setembro. A incerteza sobre as 
negociações da dívida da empresa china Evergrande Group também teve um efeito negativo nos mercados 
globais; o S&P/BMV China SX20 perdeu 15,7% e o S&P Emerging BMI diminuiu 6,2% durante o terceiro 
trimestre. 

No entanto, no nível dos países, os resultados foram mistos. Os países que tiveram o melhor desempenho 
durante o terceiro trimestre foram Argentina, Colômbia e México, que tiveram retornos positivos em moeda 
local, como demonstrado pelo aumento do S&P MERVAL Index (24,0%), o S&P Colombia Select Index (8,7%) 
e o S&P/BMV IRT (2,8%), respectivamente. O caso da Argentina é particularmente notável, pois o índice S&P 
MERVAL tem retornos sólidos de 51,0% em moeda local e 28,7% em dólares americanos para o ano até à 
data, o que o torna um caso excepcional na região. No lado oposto, o S&P Brazil BMI e o S&P/BVL Peru 
Select 20% Capped Index tiveram os piores resultados do grupo no terceiro trimestre, recuando 13,9% e 
4,9%, respectivamente. O S&P IPSA do Chile quase não teve variações no trimestre. 

https://www.indexologyblog.com/2021/10/20/volatility-returned-in-q3-2021-with-latin-american-equities-posting-mixed-results-amid-political-and-economic-uncertainty/
https://www.spglobal.com/spdji/pt/indices/equity/sp-latin-america-bmi/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/pt/indices/equity/sp-merval-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/pt/indices/equity/sp-colombia-select-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/pt/indices/equity/sp-brazil-bmi/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/pt/indices/equity/sp-bvl-peru-select-20-capped-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/pt/indices/equity/sp-bvl-peru-select-20-capped-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/pt/indices/equity/sp-ipsa/#overview
http://www.indexologyblog.com/author/silvia_kitchener/


 

Quadro 1: Desempenho dos índices no terceiro trimestre e em 2021 até à data 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados em 30 de setembro de 2021. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em 

moeda local. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.  

Todos os setores do S&P Latin America BMI apresentaram retornos negativos no terceiro trimestre. Os 
setores pró-cíclicos, tais como Consumo Discricionário, Tecnologia da Informação e Materiais, foram os mais 
afetados, perdendo 32,6%, 28,2%, e 21,4%, respectivamente. Os setores defensivos, tais como Imóveis e 
Serviços de Utilidade Pública, tiveram melhor desempenho relativo, perdendo apenas 12,7% e 7,8%, 
respectivamente. Por último, o único ponto brilhante durante o trimestre da perspectiva setorial, foi Serviços 
de Comunicações, que terminou quase sem mudanças.  

Destaque: Índices fatoriais no Brasil e no México 

Em tempos de alta volatilidade, é interessante ver como os diferentes índices de fatores se comportam sob as 
condições atuais do mercado. Talvez sem surpresas, vimos que no Brasil e no México os índices de valor, 
baixa volatilidade e ponderados pelo risco tiveram melhor desempenho no terceiro trimestre, já que as 
empresas de menor volatilidade e orientadas para o valor tiveram um desempenho favorável em um ambiente 
de risco reduzido. No terceiro trimestre, o S&P/BMV IPC CompMx Enhanced Value Index subiu 2,3% em 
pesos mexicanos (MXN), enquanto que o S&P/B3 Enhanced Value Index teve um retorno de -1,9% em reais 
(BRL).  
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Quadro 2: Desempenho de índices fatoriais no Brasil - Terceiro trimestre 2021

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados em 30 de setembro de 2021. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em 
moeda local. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.  

Quadro 2a: Desempenho de índices fatoriais no México - Terceiro trimestre 2021 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados em 30 de setembro de 2021. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em 
moeda local. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Mudando o foco para o longo prazo, vemos que a maioria dos índices de fatores superou o mercado mais 
amplo nos últimos dez anos, ilustrando os benefícios da utilização de uma abordagem baseada em índices 
não ponderada por capitalização de mercado. 
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Quadro 3: Desempenho de índices fatoriais no Brasil - Dez anos 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados em 30 de setembro de 2021. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em 
moeda local. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.  

Quadro 3a: Desempenho de índices fatoriais no México - Dez anos 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados em 30 de setembro de 2021. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em 

moeda local. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.  
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À medida que o final do ano se aproxima, muitos riscos ainda estão enevoando os mercados de valores na 
América Latina. A propagação das variantes da COVID-19 continua, apesar do aumento das taxas de 
vacinação. Também estão previstas importantes eleições locais que moldarão as novas políticas de vários 
países da região. Fique atento ao que promete ser um final de ano emocionante na região.  
 
Para mais detalhes sobre o desempenho dos benchmarks latino-americanos no terceiro trimestre de 2021, 
confira: Índices de Renda Variável da América Latina: Análise Quantitativa 3.° Trimestre de 2021. 

Leia mais em indexologyblog.com 

https://espanol.spindices.com/documents/commentary/sp-quantitative-analysis-latin-america-equity-indices-q3-2020-spa.pdf
https://espanol.spindices.com/documents/commentary/sp-quantitative-analysis-latin-america-equity-indices-q3-2020-spa.pdf
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