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Perguntas frequentes 
Backtesting ESG: Visão geral da Assunção de Dados Retrospectivos 

1. O que significa a “Assunção de Dados Retrospectivos” a respeito dos dados ESG? 

Tipicamente, quando a S&P DJI cria dados de índices mediante backtesting, utiliza informações 

de bancos de dados relevantes, ou dados reais ao vivo. Exemplos incluem dados no nível dos 

componentes, tais como preço histórico, capitalização de mercado e dados de eventos 

corporativos. Uma vez que o investimento em ESG ainda está na etapa inicial de 

desenvolvimento, é possível que alguns pontos de dados utilizados para calcular os índices 

ESG da S&P DJI não estejam disponíveis para o período completo desejado de histórico de 

backtesting. Em tais casos, a S&P DJI pode empregar um processo chamado de “Assunção de 

Dados Retrospectivos” dos dados ESG para o cálculo do desempenho histórico mediante 

backtesting. 

A “Assunção de Dados Retrospectivos” é um processo que aplica o ponto de dados reais mais 

antigo disponível para um componente do índice a todas as instâncias históricas anteriores no 

universo do índice. Por exemplo, se uma metodologia exigir que todos os componentes 

elegíveis tenham dados de envolvimento de produto, e os dados reais de envolvimento de 

produto só estiverem disponíveis para uma empresa a partir de 2015, então a S&P DJI utilizará 

os dados de envolvimento de produto de 2015 para essa empresa para fins de calcular os 

dados retrospectivos para os anos entre 2010 e 2014. 

2. Por que a “Assunção de Dados Retrospectivos” às vezes é necessária para dados ESG? 

Empregar a técnica de Assunção de Dados Retrospectivos geralmente fornece uma descrição 

mais indicativa das características do índice e do perfil de risco/retorno do que seria fornecido 

ao limitar as provas retrospectivas aos dados reais ao vivo. A Assunção de Dados 

Retrospectivos também permite estender o backtesting hipotético por mais anos históricos do 

que seria possível utilizando somente dados reais. 

Muitos provedores de dados ESG começaram com cobertura limitada e têm aumentado sua 

cobertura histórica ao longo dos últimos anos, de modo que a criação de provas retrospectivas 

que utilizam apenas dados históricos reais ao vivo muitas vezes levaria a características não 

representativas dos componentes dos índices. Sem a Assunção de Dados Retrospectivos, um 

número muito menor de empresas seriam elegíveis ou selecionadas do universo de índices no 

backtesting em comparação com o universo mais recente e atual de componentes elegíveis e 

selecionados do mesmo índice. 

Portanto, a S&P DJI pode empregar uma metodologia de Assunção de Dados Retrospectivos 

para fornecer um período de backtesting mais longo e mais representativo. 

3. Algum rebalanceamento de índices é afetado pelas práticas de Assunção de Dados 

Retrospectivos? Os dados reais ao vivo são usados no cálculo do rebalanceamento de um 

índice imediatamente antes do lançamento e em todos os rebalanceamentos após o 
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lançamento do índice. A Assunção de Dados Retrospectivos somente poderá afetar o 

backtesting histórico anterior a esses cálculos. 

4. Quais índices têm um histórico gerado mediante backtesting que utilize a Assunção de 

Dados Retrospectivos? A S&P DJI usa os dados retrospectivos com respeito aos dados da 

Sustainalytics e Arabesque, e às vezes os usa com respeito aos dados de Trucost e SAM, 

ambos parte da S&P Global. Portanto, o histórico gerado mediante backtesting para índices 

que utilizam dados de qualquer uma dessas fontes pode ser afetado pelo método de Assunção 

de Dados Retrospectivos. 

A metodologia e os factsheets de qualquer índice que utilize a Assunção de Dados 

Retrospectivos no histórico gerado mediante backtesting o afirmarão explicitamente. A 

metodologia incluirá uma tabela que estabelece os pontos de dados específicos e o período 

relevante para o qual foi usada a Assunção de Dados Retrospectivos. 

5. Em geral, quando os índices têm um histórico gerado mediante backtesting que utilize a 

Assunção de Dados Retrospectivos para informações ESG? No caso de índices lançados 

a partir de 2020, a Assunção de Dados Retrospectivos é usada em todos os índices que 

utilizam filtros de exclusão baseados nos dados de envolvimento de produtos da Sustainalytics 

e nos dados do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC) do Arabesque. 

No caso de índices lançados antes de 2020, a Assunção de Dados Retrospectivos de dados de 

filtros de exclusão ESG foi limitada apenas aos dados Sustainalytics e Arabesque para 

rebalanceamentos históricos anteriores a 2013. 

A S&P DJI também pode empregar a Assunção de Dados Retrospectivos para as pontuações 

ESG da S&P DJI e/ou pontos de dados da Trucost, se com base na cobertura histórica for 

determinado que o alcance do objetivo do índice ficaria severamente restrito de outra forma. A 

cobertura histórica é avaliada de ano para ano, tanto em termos do número de componentes 

como da sua ponderação no universo subjacente. 

6. Quais são as desvantagens da Assunção de Dados Retrospectivos? A principal 

desvantagem da técnica de Assunção de Dados Retrospectivos é que ela pode gerar um viés 

de sobrevivência no desempenho do índice. As empresas sobreviventes têm dados que podem 

ser resgatados, enquanto que as empresas não sobreviventes podem não ter; portanto, é mais 

provável que as empresas sobreviventes sejam incluídas no índice historicamente, o que 

poderia fornecer melhores resultados do que se os fatores ESG fossem aplicados aos dados 

reais ao vivo. Além disso, além do viés de sobrevivência, como questão geral, é possível que a 

aplicação histórica da metodologia ESG contra dados ao vivo possa ter produzido uma 

composição do índice diferente com desempenho inferior ao gerado pelo uso da Assunção de 

Dados Retrospectivos. 

A Assunção de Dados Retrospectivos nunca é usada com a finalidade de melhorar o 

desempenho das provas retrospectivas dos índices. 

7. Quais são as desvantagens de não usar a Assunção de Dados Retrospectivos? A S&P 

DJI geralmente emprega a técnica de Assunção de Dados Retrospectivos para fornecer uma 

descrição mais indicativa das características dos índices e do seu perfil de risco/retorno do que 

seria fornecido ao limitar as provas retrospectivas aos dados reais ao vivo. A Assunção de 
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Dados Retrospectivos também permite estender o backtesting hipotético por mais anos 

históricos do que seria possível utilizando somente dados reais. 

Ao não empregar esta técnica, o backtesting não forneceria uma representação razoável de 

como a estratégia descrita na metodologia do índice pode ter funcionado com níveis de 

cobertura mais recentes. 

8. Quais são as suposições subjacentes quando se emprega a Assunção de Dados 

Retrospectivos? A Assunção de Dados Retrospectivos, quando aplicada a dados usados em 

filtros de exclusão como os dados da Sustainanalytics ou Arabesque, assume inerentemente 

que as empresas atualmente não envolvidas em uma atividade comercial específica (também 

conhecido como “envolvimento de produto”) nunca estiveram envolvidas historicamente e, do 

mesmo modo, também assume que as empresas atualmente envolvidas em uma atividade 

comercial específica também estiveram envolvidas historicamente. 

Quando a Assunção de Dados Retrospectivos é aplicada a pontos de dados únicos como as 

pontuações ESG de uma empresa, ela tem o efeito de aplicar os padrões sociais atuais a seu 

registro histórico, mesmo que a pontuação histórica ESG possa ter sido diferente devido a 

padrões sociais diferentes naquele momento. Entretanto, como discutido anteriormente, para 

dados não exclusivos, isto é aplicado somente naquelas circunstâncias limitadas quando, com 

base na cobertura histórica, determina-se que o alcance do objetivo do índice ficaria 

severamente restrito de outra forma. 
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DIVULGAÇÃO DE DESEMPENHO/DADOS GERADOS A PARTIR DE 
BACKTESTING:  
 
A S&P Dow Jones Indices define várias datas para assistir os seus clientes a fornecer transparência. A primeira data de 
valorização é o primeiro dia para o qual existe um valor calculado (seja “ao vivo” ou obtido pelo processo de backtesting)  para um 

determinado índice. A Data Base é a data na qual o índice é estabelecido, a um valor fixo, para fins de cálculo. A Data de 
Lançamento designa a data na qual os valores de um índice são considerados ativos pela primeira vez: valores do índice 
fornecidos para qualquer data ou período de tempo anterior à Data de Lançamento do índice são considerados submetidos a 

backtesting. A S&P Dow Jones Indices define a data de lançamento como a data pela qual os valores de um índice são conhecidos 
por terem sido liberados ao público, por exemplo, através do site público da empresa ou seu datafeed a partes externas. Para 
índices da marca Dow Jones introduzidos antes de 31 de maio de 2013, a Data de Lançamento (que antes de 31 de maio de 2013 

era chamada de “Data de introdução”) é estabelecida em uma data na qual não é mais permitido serem feitas quaisquer 
modificações à metodologia do índice, mas que podem ter sido anteriores à data da liberação pública do índice.  
 

Por favor, consulte a metodologia do índice para obter mais detalhes sobre o índice, inclusive a forma pela qual ele é 
rebalanceado, a época de tal rebalanceamento, os critérios para adições e exclusões, bem como todos os cálculos do índice. 
 

As informações apresentadas antes da data de lançamento do índice correspondem a um desempenho hipotético gerado a partir 
de backtesting, não a um desempenho real, e se baseia na metodologia do índice em vigor no momento do lançamento aplicada 
retroativamente. No entanto, ao criar históricos mediante backtesting para períodos em que há anomalias do mercado ou que não 

refletem o ambiente geral do mercado atual em um momento determinado, é possível adequar as regras da metodologia do índice 
a fim de abranger um universo suficientemente amplo para simular o mercado que o índice procura medir ou a estratégia que 
procura capturar. Por exemplo, é possível reduzir os critérios de capitalização de mercado e liquidez. O desempenho gerado a 

partir de backtesting reflete a aplicação da metodologia de um índice e a seleção dos componentes de um índice com o benefício 
da retrospectiva e o conhecimento de fatores que possam ter afetado positivamente o seu desempenho, não pode representar 
todos os riscos financeiros que podem afetar os resultados e podem ser levados em conta para refletir o viés decorrente de utilizar 

informação do futuro e o viés de sobrevivência. Os resultados reais podem ser diferentes e até inferiores aos resultados obtidos 
mediante backtesting. O desempenho no passado não indica nem garante resultados futuros.  
 

Geralmente, quando a S&P DJI cria dados de índice mediante backtesting, a S&P DJI utiliza dados históricos reais de nível de 
componentes (preço histórico, capitalização de mercado e dados de eventos corporativos) e seus cálculos. Uma vez que o 
investimento em ESG ainda está na etapa inicial de desenvolvimento, é possível que alguns pontos de dados utilizados para 

calcular os índices ESG da S&P DJI não estejam disponíveis para o período completo desejado de histórico de dados gerados a 
partir de backtesting. O mesmo problema de disponibilidade de dados pode acontecer para outros índices. Em casos em que os 
dados reais não estão disponíveis para todos os períodos históricos relevantes, a S&P DJI pode empregar um processo de uso de 

“Assunção de Dados Retrospectivos” de dados ESG para o cálculo do desempenho histórico mediante backtesting. A “Assunção 
de Dados Retrospectivos” é um processo que aplica o ponto de dados reais mais antigo disponível para um componente do índice 
a todas as instâncias históricas anteriores no desempenho do índice. Por exemplo, a Assunção de Dados Retrospectivos assume 

inerentemente que as empresas atualmente não envolvidas em uma atividade comercial específica (também conhecido como 
“envolvimento de produto”) nunca estiveram envolvidas historicamente e, do mesmo modo, também assume que as empresas 
atualmente envolvidas em uma atividade comercial específica também estiveram envolvidas historicamente.  A Assunção de Dados 

Retrospectivos permite estender o backtesting hipotético por mais anos históricos do que seria possível utilizando somente dados 
reais. A metodologia e os factsheets de qualquer índice que utiliza a assunção retrospectiva no histórico de backtesting o indicarão 
diretamente. A metodologia incluirá um Apêndice com uma tabela que estabelece os pontos de dados específicos e o período 

relevante para o qual foram usados os dados retrospectivos.  
 
Os retornos do índice apresentados não representam os resultados de negociações reais de ativos/títulos. A S&P Dow Jones 

Indices mantém o índice e calcula os níveis do índice e o desempenho apresentado ou analisado, mas não administra ativos reais. 
Os retornos do índice não refletem o pagamento de quaisquer encargos ou taxas de vendas que um investidor possa pagar para 
adquirir os títulos subjacentes no índice ou fundos de investimento que se destinam a acompanhar o desempenho do índice. A 

imposição destas taxas e encargos faria com que o desempenho real e obtido pelo processo de backtesting dos títulos/fundos 
fosse inferior ao desempenho do índice mostrado. Como um exemplo simples, se um índice teve retornos de 10% sobre um 
investimento de US$ 100.000 por um período de 12 meses (ou US$ 10.000) e uma taxa real baseada nos ativos de 1,5% foi fixada 

no final do período sobre o investimento mais os juros acumulados (ou US$ 1.650), o rendimento líquido seria de 8,35% (ou US$ 
8.350) para o ano. Durante um período de três anos, uma taxa anual de 1,5% deduzida no final do ano com um retorno presumido 
de 10% por ano geraria um retorno bruto de 33,10%, uma taxa total de US$ 5.375 e um retorno líquido cumulativo de 27,2% (ou 
US$ 27.200). 
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AVISO LEGAL 
 

© 2021 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos os direitos reservados. Standard & Poor’s ®, S&P 500 ® e S&P ® são marcas 
comerciais registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC ("S&P"). Dow Jones ® é uma marca comercial registrada de 

Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Estas marcas comerciais em conjunto com outras foram licenciadas para a 
S&P Dow Jones Indices LLC. A redistribuição, reprodução e/ou fotocópia total ou parcial é proibida sem consentimento por escrito. 
Este documento não constitui uma oferta de serviços nas jurisdições onde a S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P ou 

suas respectivas afiliadas (coletivamente “S&P Dow Jones Indices”) não possuem as licenças necessárias. Todas as informações 
fornecidas pela S&P Dow Jones Indices são impessoais e não adaptadas às necessidades de qualquer pessoa, entidade ou grupo 
de pessoas. A S&P Dow Jones Indices recebe compensação em conexão com a licença de seus índices a terceiras partes. O 

desempenho de um índice no passado não é uma garantia de resultados no futuro. 

Não é possível investir diretamente em um índice. A exposição a uma classe de ativos representada por um índice está disponível 
por meio de instrumentos de investimento baseados naquele índice. A S&P Dow Jones Indices não patrocina, endossa, vende, 
promove ou gerencia nenhum fundo de investimento ou outro veículo de investimento que seja oferecido por terceiras partes e que 

procure fornecer um rendimento de investimento baseado no desempenho de qualquer índice. A S&P Dow Jones Indices não 
oferece nenhuma garantia de que os produtos de investimento com base no índice acompanharão de modo preciso o desempenho 
do índice, ou proporcionarão rendimentos positivos. A S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultora de investimentos e a 

S&P Dow Jones Indices não faz declarações com respeito à conveniência de se investir em qualquer fundo de investimento ou 
outro veículo de investimento. A decisão de investir em um determinado fundo de investimentos ou outro veículo de investimento 
não deverá ser tomada com base em nenhuma declaração apresentada neste documento. Potenciais investidores são 

aconselhados a fazerem investimentos em tais fundos ou outro veículo somente após considerarem cuidadosamente os riscos 
associados a investir em tais fundos, conforme detalhado em um memorando de oferta ou documento similar que seja preparado 
por ou em nome do emitente do fundo de investimento ou outro veículo. A inclusão de um título em um índice não é uma 

recomendação da S&P Dow Jones Indices para comprar, vender ou deter tal título, nem deve ser considerado como um 
aconselhamento de investimento. 

Estes materiais foram preparados unicamente com fins informativos baseados nas informações geralmente disponíveis para o 
público e obtidas de fontes consideradas como confiáveis. Nenhum conteúdo nestes materiais (incluindo dados de índice, 

classificações, análises e dados relacionados a crédito, modelos, software ou outros aplicativos ou informações destes) ou 
qualquer parte deste (Conteúdo) pode ser modificada, submetida à engenharia reversa, reproduzida ou distribuída de nenhuma 
forma, por nenhum meio, nem armazenada em bases de dados ou sistema de recuperação, sem o consentimento prévio, por 

escrito, da S&P Dow Jones Indices. O Conteúdo não deve ser usado para nenhum fim ilegal ou não autorizado. A S&P Dow Jones 
Indices e seus provedores de dados terceirizados e licenciadores (coletivamente “Partes da S&P Dow Jones Indices”) não 
garantem a precisão, integralidade, oportunidade ou disponibilidade do Conteúdo. As partes da S&P Dow Jones Indices não são 

responsáveis por quaisquer erros ou omissões, independentemente da causa, nos resultados obtidos do uso do Conteúdo. O 
CONTEÚDO É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. AS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES SE 
ISENTAM DE QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS SE LIMITANDO A, 

QUALQUER GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM OU USO EM PARTICULAR, ISENÇÃO DE 
BUGS, ERROS OU DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE A FUNCIONALIDADE DO CONTEÚDO SERÁ ININTERRUPTA OU QUE O 
CONTEÚDO OPERARÁ COM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU DE HARDWARE. Sob nenhuma circunstância, 

as Partes da S&P Dow Jones Indices serão responsáveis a qualquer parte, por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, 
exemplares, compensatórios, punitivos, especiais ou consequenciais, custos, despesas, custas legais ou perdas (incluindo, sem 
limitação, perda de rendimentos ou perda de lucros e custos de oportunidades); em conexão com qualquer uso do Conteúdo, 

mesmo se aconselhado da possibilidade de tais danos. 

A S&P Dow Jones Indices mantém algumas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de 
preservar a independência e a objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, algumas unidades de negócios da 
S&P Dow Jones Indices podem ter informações que não estejam disponíveis a outras unidades de negócios. A S&P Dow Jones 

Indices estabelece políticas e procedimentos para manter a confidencialidade de algumas informações não públicas recebidas em 
conexão com cada processo analítico. 

Além disto, a S&P Dow Jones Indices presta uma ampla gama de serviços a, ou relacionados com, muitas empresas, incluindo 
emissoras de títulos, consultoras de investimentos, corretoras, bancos de investimentos, outras instituições financeiras e 

intermediários financeiros; e, em conformidade, pode receber taxas ou outros benefícios econômicos dessas empresas, incluindo 
empresas cujos títulos ou serviços possam recomendar, classificar, incluir em portfólios modelos, avaliar, ou abordar de qualquer 
outra forma.  

Este documento foi traduzido para o português apenas para fins de conveniência. Se existirem diferenças entre as versões do 
documento em inglês e português, a versão em inglês prevalecerá. A versão em inglês está disponível em nosso site 

www.spglobal.com/spdji. 

http://www.spglobal.com/spdji

