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Apresentando o S&P Kensho Moonshots Index – Inovadores da nova geração
O risco de inovação é classificado como uma das ameaças existenciais mais significativas que as empresas
devem enfrentar atualmente. A Quarta Revolução Industrial e a consequente perturbação generalizada da
economia global, amplificou significativamente uma tendência já estabelecida: a aceleração da mudança e a
vida útil cada vez menor das empresas, ou o que o economista Joseph Schumpeter descreveu
apropriadamente como “destruição criativa”. De acordo com a Innosight, a duração média de uma empresa no
S&P 500® está prevista para apenas 12 anos em 2027, contra 24 anos em 2016; muitas empresas
simplesmente não conseguem, ou não desejam, se adaptar com rapidez suficiente para ficar na vanguarda.
Dado este cenário de inovação e perturbação exponencial, que os participantes do mercado adotem uma
estrutura quantificável com a qual possam entender e medir a inovação se tornou mais essencial do que
nunca, não apenas em termos de identificar os produtos e serviços da próxima geração e as empresas que os
produzem (para este fim, confira os índices S&P Kensho New Economies), mas também para avaliar a
propensão de uma empresa para a inovação. Isto pode ser considerado desde três perspectivas:
1. Como a missão e a cultura de uma empresa são “orientadas para a inovação”;
2. Quantos recursos a empresa está alocando à inovação; e,
3. Como a empresa é bem-sucedida na execução da sua estratégia de inovação.
Utilizando uma estrutura própria baseada em regras, desenvolvemos fatores de inovação que quantificam
cada um desses elementos e fornecem aos participantes do mercado uma ferramenta única e crítica para
navegar no cenário corporativo e tecnológico em rápida mudança.
O S&P Kensho Moonshots Index é o primeiro em uma série de índices que aproveita estes novos fatores de
inovação. Este índice procura capturar as empresas mais inovadoras que ainda estão numa fase
relativamente inicial de sua gestação. Está composto pelas 50 empresas cotadas nos EUA com a maior
Pontuação de Inovação em Fase Inicial que fornecem produtos e serviços de nova geração. A Pontuação de
Inovação em Fase Inicial1 é o produto dos fatores de inovação 1 e 2 listados acima e fornece uma medição
quantitativa do compromisso de uma empresa com a inovação, apesar de que ela pode estar no início de seu
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Para saber mais sobre a Pontuação de Inovação em Fase Inicial, confira a metodologia do S&P Kensho Moonshots Index.

ciclo de vida e ainda no processo de desenvolvimento do seu portfólio de produtos. As empresas de grande
porte também são excluídas, a fim de mostrar o foco em inovadores emergentes.
As características de desempenho do S&P Kensho Moonshots Index (confira o quadro 1), e seu relativo
desempenho superior, refletem a natureza dinâmica dos seus componentes; o índice é consistente com o
perfil de maior risco/retorno geralmente esperado, mas raramente visto, em fundos de capital privado ou
fundos de cobertura (hedge):
Quadro 1: Desempenho do S&P Kensho Moonshots Index
ÍNDICE

2020 YTD (%)

1 ANO (%)

3 ANOS (% ANUALIZADA)

5 ANOS (% ANUALIZADA)

S&P Kensho Moonshots Index

46,79

72,98

32,24

31,99

Nasdaq 100

31,65

48,75

25,36

23,63

S&P Technology Select Sector Index

28,69

47,23

27,42

26,31

5,57

15,15

12,28

14,15

S&P 500

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados para períodos com término em 30 de setembro de 2020. O desempenho dos índices está baseado em
retornos totais calculados em dólares americanos. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. O S&P Kensho Moonshots Index foi lançado no dia 26 de outubro de 2 020.

O quadro 2 ilustra a consistência do desempenho superior nos últimos cinco anos, outra qualidade raramente
observada em fundos ativos de renda variável, de capital privado ou de cobertura.
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Quadro 2: Desempenho relativo do S&P Kensho Moonshots Index

-10%
-20%

2015

2016

2017

S&P Kensho Moonshots Index (USD) TR

2018
Nasdaq 100

2019

2020 YTD

S&P Technology Select Sector Index TR

Os triângulos indicam a volatilidade anualizada (%), representados no eixo direito.
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados para períodos com término em 30 de setembro de 2020. O desempenho dos índices está baseado em
retornos totais calculados em dólares (USD). O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos
ilustrativos e reflete um desempenho histórico hipotético. O S&P Kensho Moonshots Index foi lançado no dia 26 de outubro de 2020.

Devido à sua construção, o S&P Kensho Moonshots Index exclui empresas mega cap da indústria tecnológica
e se concentra na próxima geração de inovadores (90% dos componentes têm uma capitalização de mercado
inferior a US$10 bilhões de dólares); o índice também é ponderado equitativamente, o que limita o risco de
concentração. Embora as empresas mega cap de tecnologia sejam frequentemente consideradas os
principais impulsionadores da inovação, vale a pena notar que 36% dos componentes do S&P Kensho

Moonshots Index ultrapassaram a média de retornos das companhias FAANG desde a queda do mercado no
dia 23 de março de 2020 (confira o quadro 3).
Quadro 3: Proporção de componentes do S&P Kensho Moonshots Index que ultrapassaram as ações FAANG
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 23 de março de 2020 até 30 de setembro de 2020. O desempenho no passado não garant e resultados
futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete um desempenho histórico hipotético. O S&P Kensho Moonshots Index foi lançado no
dia 26 de outubro de 2020.

Na segunda parte deste artigo, iremos explorar o foco do S&P Kensho Moonshots Index em empresas
menores, como ele é eficaz na identificação dessas empresas pioneiras e o que acontece com elas quando
saem do índice.
O autor gostaria de agradecer a Adam Gould, Diretor Sênior de Pesquisa e Estratégia Quantitativa da S&P
Global pela sua contribuição neste artigo.
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