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O S&P Kensho Moonshots Index e as empresas inovadoras da próxima geração que fazem parte dele foram 
apresentados em nossa publicação anterior. Uma finalidade expressa do índice é identificar empresas 
inovadoras no início de sua gestação, quando as oportunidades de crescimento rápido podem ser maiores. 
Neste artigo, examinamos a efetividade do índice para capturar esse potencial de maior crescimento em fase 
inicial e o seu desempenho em comparação com inovadores mais estabelecidos, como refletido nos retornos 
do mercado. 

A fim de identificar inovadores estabelecidos, construímos uma carteira comparativa de empresas do universo 
de seleção utilizado pelo S&P Kensho Moonshots Index, que ultrapassaram o limite máximo de capitalização 
de mercado em cada rebalanceamento, mas cuja Pontuação de Inovação em Fase Inicial faria com que 
qualificassem para sua inclusão no índice (inovadores estabelecidos, confira o documento de metodologia 
para mais informações). 

O mercado recompensou de maneira consistente o índice frente aos inovadores estabelecidos ao comparar 
os seus retornos anualizados nos períodos de um, três e cinco anos (confira o quadro 1). Estes resultados 
sugerem que o mercado oferece um prêmio aos inovadores em fase inicial identificados pela estratégia 
Moonshots. 

Quadro 1: Desempenho do S&P Kensho Moonshots Index versus inovadores estabelecidos 

ÍNDICE 
2020 YTD  

RETORNO (%) 
1 ANO 

RETORNO (%) 
RETORNO 3 ANOS (% 

ANUALIZADA) 
RETORNO 5 ANOS (% 

ANUALIZADA) 

S&P Kensho Moonshots Index 46,79 72,98 32,24 31,99 

Inovadores estabelecidos 31,92 46,85 21,10 21,83 

“Inovadores estabelecidos” corresponde a uma carteira hipotética. 

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 2020.  

Os retornos anualizados podem muitas vezes mascarar períodos de baixo desempenho; entretanto, o quadro 
2 demonstra como o índice foi superior de maneira consistente em um ano-calendário, sendo as únicas 
exceções 2015 e 2018, quando os inovadores estabelecidos ganharam dele.  

https://www.indexologyblog.com/2020/11/30/moonshots-catching-lightning-in-a-bottle/
https://portugues.spindices.com/indices/equity/sp-kensho-moonshots-index-brl
https://portugues.spindices.com/documents/education/blog-measuring-innovation-essential-insights-in-an-era-of-disruption-to-the-global-economy-pt
https://portugues.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-kensho-moonshots-index-portuguese.pdf


 

Quadro 2: Desempenho relativo do S&P Kensho Moonshots Index - Inovadores estabelecidos 

 
“Inovadores estabelecidos” corresponde a uma carteira hipotética. 
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 por ano-calendário. 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. 

Também vale a pena notar que, apesar do seu foco em empresas relativamente menores, o S&P Kensho 
Moonshots Index e os inovadores estabelecidos registraram níveis similares de volatilidade. O desempenho 
do índice Moonshots em comparação com os inovadores estabelecidos não é, portanto, uma questão de 
maior risco. 

A magnitude do desempenho superior histórico anualizado do índice Moonshots em comparação com 
benchmarks small cap e mid cap (confira o quadro 3) salienta quão diferente o índice é em comparação com 
seus pares de tamanho similar. De fato, durante um tempo em que as empresas small cap e mid cap 
geralmente perderam para os seus irmãos maiores, é particularmente interessante que a estratégia 
Moonshots seja capaz de superar os dois segmentos. 

Quadro 3: Desempenho do S&P Kensho Moonshots Index versus índices small cap e mid cap 

ÍNDICE 
2020 YTD  

RETORNO (%) 

1 ANO 

RETORNO (%) 

RETORNO 3 ANOS (% 

ANUALIZADA) 

RETORNO 5 ANOS (% 

ANUALIZADA) 

S&P Kensho Moonshots Index 46,79 72,98 32,24 31,99 

S&P MidCap 400® -8,62 -2,16 2,90 8,11 

S&P SmallCap 600® -15,25 -8,29 -0,33 7,20 

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 2020.  

No entanto, uma revisão do desempenho relativo do ano-calendário (confira o quadro 4) sugere uma situação 
mais matizada.  
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Os triângulos indicam a volatilidade anualizada (%), representada no eixo direito.



 

Quadro 4: Desempenho relativo do S&P Kensho Moonshots Index - índices small cap e mid cap 

 
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 por ano-calendário. 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. 

O quadro destaca uma característica importante: acelerar o desempenho superior à medida que a inovação 
exponencial emergente adquire força. 

O rápido desenvolvimento em inteligência artificial, robótica e automação, conectividade universal (Internet 
das coisas) e poder de processamento exponencial, os catalisadores da Quarta Revolução Industrial, bem 
como sua aplicação em inovações em toda a economia global, aceleraram muito nos últimos anos. A 
mudança no histórico do índice Moonshots em 2017, de um desempenho inferior moderado para um 
desempenho superior consistente e significativo está em linha com o aumento da consciência dos investidores 
sobre estas macrodinâmicas e uma aceleração na adoção destas tecnologias transformadoras subjacentes.   

O rápido ritmo atual de avanço tecnológico significa que as empresas devem se comprometer com a inovação 
a fim de sobreviver e prosperar. O desempenho superior do S&P Kensho Moonshots Index versus os 
inovadores estabelecidos e pares de tamanho similar sugere que o índice está capturando com sucesso o 
maior potencial de crescimento desses líderes emergentes, ou inovadores de nova geração. 

O autor gostaria de agradecer a John van Moyland, Diretor Geral e Diretor Mundial dos Índices S&P Kensho 
pela sua contribuição neste artigo. 
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Os triângulos indicam a volatilidade anualizada (%), representada no eixo direito.

Leia mais em indexologyblog.com 
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