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Entendendo os investimentos 
com base em fatores ESG 
INTRODUÇÃO 

O investimento sustentável é um dos segmentos de mais rápido 

crescimento na indústria de gestão de ativos, bem como um dos mais 

complexos. O presente documento procura esclarecer alguns aspectos 

deste tema que se torna cada vez mais importante. 

Investir de forma sustentável significa integrar questões “extra-financeiras” 

nas tomadas de decisões de investimentos, ou seja, levar em conta fatores 

ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG em inglês), quer em 

conjunto ou separadamente. Este tipo de investimento pode se manifestar 

de diversas formas, desde exclusões éticas até uma integração completa 

de acordo com critérios ESG, sobre cuja base podem ser construídas 

carteiras de investimento por meio da seleção dos “melhores na sua 

classe” (a fim de maximizar os benefícios extra-financeiros) ou evitando 

aquelas empresas ou indústrias consideradas inaceitáveis (quer para 

minimizar os prejuízos extra-financeiros ou para promover uma mudança 

que envolva a participação dos investidores). Os fatores ESG abrangem 

diversas questões, tais como as emissões de carbono, o impacto ambiental 

das empresas, a cidadania corporativa e o desenvolvimento de capital 

humano. No jargão da indústria, frequentemente se faz a distinção entre 

investimentos baseados em fatores ESG e investimentos com baixas 

emissões de carbono (conhecidos também como investimentos “verdes”). 

Certamente, os baixos níveis de emissão de carbono são uma parte 

importante da dimensão ambiental dos fatores ESG, mas este aspecto 

possui também importância por si só ao levarmos em conta a ameaça 

global que representa a mudança do clima. É por isso que a S&P Dow 

Jones Indices geralmente define duas categorias de sustentabilidade: 

investimentos baseados em fatores ESG e investimentos verdes (com 

baixas emissões de carbono). No caso do nosso estudo, a dimensão 

ambiental dos fatores ESG tende a abranger mais questões, enquanto os 

investimentos verdes tendem a se focar em alguns fatores considerados 

fundamentais a respeito da mudança do clima como ameaça global. A 

figura 1 apresenta as diferenças entre as três dimensões dos fatores ESG. 
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Figura 1: Definindo os fatores ESG 

 
Fonte: RobecoSAM, “Measuring Intangibles: CSA Methodology”. Este gráfico é fornecido para efeitos 
ilustrativos. 

Dentro do quadro dos fatores ESG, a dimensão ambiental inclui a gestão 

de resíduos, gestão de água e o uso de outros recursos ambientais. A 

dimensão social inclui a análise das partes interessadas: clientes, 

empregados e todos aqueles que forem afetados pela presença da 

empresa, como as pessoas que moram perto de uma unidade industrial. A 

governança corporativa se concentra no impacto das partes interessadas, 

já que está relacionada especificamente com os acionistas e a gerência 

das companhias, ao passo que aborda aspectos como a estrutura dos 

conselhos, a remuneração dos executivos e os direitos dos acionistas. 

Estas três dimensões têm sido combinadas de diversas formas durante os 

diferentes períodos da história do movimento pela sustentabilidade 

(especialmente no mundo financeiro). A figura 2 apresenta uma linha do 

tempo com as diversas etapas. 
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Figura 2: Linha do tempo da sustentabilidade 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos. 

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO EM SUSTENTABILIDADE 

Tal como se mostra na figura 2, o interesse pelo investimento sustentável 

foi impulsionado pelo desinvestimento no final da década de 60. Contudo, 

o movimento moderno pelo investimento sustentável começou a ganhar 

terreno no final dos anos 90 com o surgimento do investimento socialmente 

responsável (ISR), que definiu uma série de critérios (negativos ou 

positivos) para serem aplicados aos títulos negociados em bolsa. Um 

exemplo seria o Dow Jones SustainabilityTM World Enlarged Index ex 

Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult 

Entertainment, um índice que compara as empresas com melhor 

classificação de cada indústria, segundo os fatores ESG, com um critério 

negativo em um determinado universo. 

À medida que o investimento socialmente responsável começou a se 

estender, surgiu uma abordagem chamada de “investimento de impacto” 

(impact investing), cujo objetivo é financiar projetos dos quais se esperam 

efeitos positivos mensuráveis em objetivos ambientais ou sociais bem 

Final da década de 60

• A oposição à Guerra do Vietnã 
leva os estudantes a pedir que as 
carteiras de investimento de suas 
universidades deixem de investir 
em empreiteiras militares. 

1989

• O petroleiro Exxon Valdez encalha na Enseada do 
Príncipe Guilherme (Alasca), derramando entre 11 
e 38 milhões de galões de petróleo bruto e criando 
um desastre marítimo que se tornaria o evento 
marcante para o movimento ambiental global.

1999

• Lançamento do Dow Jones Sustainability 
Index, o primeiro índice global de 
sustentabilidade criado por Sustainability 
Asset Management (posteriormente 
RobecoSAM). Dow Jones Indexes, líder 
global do mercado de índices de ações, se 
estabelece como um dos primeiros 
proponentes da ideia da sustentabilidade. 

2006 

• A ONU lança seus Princípios para o 
Investimento Responsável (PRI). Esta 
iniciativa surge de uma rede internacional de 
investidores que criam os seis princípios com 
o objetivo de ajudar os participantes do 
mercado e signatários a compreender os 
efeitos da sustentabilidade e incorporar essas 
questões em suas decisões de investimento e 
práticas de propriedade.

2008

• O mercado acionário entra em 
crise e os investidores mudam de 
foco para as questões ESG, se 
concentrando em resultados no 
longo prazo em lugar de ganhos 
no curto prazo. 

2009  

• A S&P Indices lança o S&P Carbon Efficient Select 
Index com Trucost, o primeiro índice a considerar 
a mudança do clima e que combina os benefícios 
da descarbonização das carteiras com um perfil de 
risco e retorno similar ao de benchmarks padrão.  

2012 

• Fusão de S&P Indices e Dow Jones Indexes, 
que combinam duas séries sólidas de índices 
de sustentabilidade e estabelecem a base 
para o crescimento futuro de soluções de 
sustentabilidade baseadas em índices.

2015 

• Em Le Bourget, França, 195 países 
alcançam um acordo histórico que, pela 
primeira vez, compromete quase todas 
as nações do mundo a reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa para 
ajudar a combater a mudança do clima.

O movimento 
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http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-enlarged-index-ex-alcohol-tobacco-gambling-armaments-firearms-and-adult-entertainment-usd
http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-enlarged-index-ex-alcohol-tobacco-gambling-armaments-firearms-and-adult-entertainment-usd
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definidos. Isto levou, finalmente, a um dos estilos mais modernos de 

investimento sustentável: a ideia das empresas que são exemplos de 

práticas sustentáveis serem simplesmente os melhores candidatos para 

investimento. Cada vez mais, os participantes do mercado estão utilizando 

como pontos de partida carteiras que receberam a aplicação de critérios ou 

filtros de sustentabilidade, além de usar outras estratégias de investimento 

como sobreposições. 

A implementação recente de reformas governamentais também tem 

condicionado o movimento pela sustentabilidade. De acordo com a 

Federação Mundial de Bolsas de Valores (WFE), entre 2000 e 2009, as 

maiores empresas da Europa Central e Oriental melhoraram 

significativamente seus relatórios financeiros e extra-financeiros, o que 

aumentou a divulgação de informação sobre fatores ESG. Isso foi em 

grande parte provocado por reformas de governança corporativa 

implementadas em toda a região por bolsas de valores locais.1 Esse 

aumento na divulgação permite dados de alta qualidade, o que pode ser 

favorável para todas as partes interessadas. 

O PAPEL DOS BENCHMARKS ESG 

No seu início, o investimento sustentável se concentrou na indústria da 

gestão ativa. Os investidores de impacto também se concentraram em 

ofertas de dívida privada e de ações em projetos relacionados com fatores 

ESG que demonstraram resultados sociais positivos e mensuráveis. 

Conforme o interesse pela sustentabilidade continuou a aumentar e mais 

investidores entraram neste mercado, foram evidenciadas restrições de 

liquidez e de adaptabilidade, resultando numa transição para as ações 

negociadas em bolsa. Por sua vez, a crescente aceitação destes títulos 

como base para o investimento sustentável abriu as portas para o encontro 

do investimento sustentável com outro movimento poderoso: o 

investimento baseado em índices.2 

O primeiro fundo vinculado a um índice foi lançado em 1976 por John 

Bogel da Vanguard. Este fundo, que ainda está em operação, acompanha 

o desempenho do S&P 500® e em abril de 2016 atingiu US$ 229 bilhões 

em ativos sob administração. O primeiro fundo negociado em bolsa (ETF) 

foi lançado em 1990, seguido pelo lançamento em 31 de dezembro de 

19933 dos Depositary Receipts da Standard & Poor's (SPDR). O 

investimento baseado em índices continuou a ganhar popularidade até se 

converter na atualidade numa das principais características do mundo 

financeiro. Em 2014, 31% das famílias que investiam em fundos mútuos 

possuíam pelo menos um fundo vinculado a índices de renda variável e os 

                                                           
1  Federação Mundial de Bolsas, “Exchanges, ESG, and Investment Decisions”, setembro de 2010. 

2  RobecoSAM, http://www.robecosam.com/en/sustainability-insights/focus-themes/impact-investing/index.jsp. 

3  Financial Times, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b3c0c960-a56c-11e4-bf11-00144feab7de.html#axzz49svz4S4C. 
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htp://spindices.com/indices/equity/sp-500
http://www.world-exchanges.org/home/index.php/files/18/Studies%20-%20Reports/22/2010%20Exchanges,%20ESG%20&%20Investment%20Decisions.pdf
http://www.robecosam.com/en/sustainability-insights/focus-themes/impact-investing/index.jsp
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b3c0c960-a56c-11e4-bf11-00144feab7de.html%23axzz49svz4S4C
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participantes do mercado acrescentavam US$ 148 bilhões em fluxos de 

caixa novos aos fundos de investimento baseados em índices.4 

Certamente, os índices servem de base para fundos vinculados a índices e 

como benchmarks para estratégias ativas. O aumento de oportunidades de 

investimentos ativos em ESG e cotados publicamente, exigiu a construção 

de benchmarks apropriados. Na atualidade, os índices que consideram 

fatores ESG são usados como benchmarks para estratégias ativas, e como 

a base para fundos vinculados ao desempenho de índices. Estes avanços 

têm sido favoráveis para os participantes do mercado, já que o 

investimento baseado em índices normalmente possui liquidez e pode se 

adaptar a um grande tamanho. 

A PARCEIRA DE S&P DOW JONES INDICES E ROBECOSAM 

A S&P Dow Jones entrou no setor de investimento passivo em 

sustentabilidade em 1999, quando se associou à RobecoSAM para criar o 

Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World).5 A colaboração destas 

empresas de primeira linha gerou uma parceria única nesta indústria.  

Na atualidade, RobecoSAM proporciona pontuações ESG que definem a 

seleção ou ponderação, conforme diferentes metodologias, da série Dow 

Jones Sustainability Indices (DJSI), dos S&P Environmental & Socially 

Responsible Indices, do S&P LTVC Global Index, e da S&P ESG Index 

Series. 

A RobecoSAM desenvolveu a primeira padronização e integração universal 

dos critérios ESG. Com base em sua Avaliação de Sustentabilidade 

Empresarial (CSA), uma análise anual de aproximadamente 3.000 

empresas negociadas em bolsa, a RobecoSAM tem elaborado uma das 

bases de dados de estatísticas de sustentabilidade com relevância 

financeira mais completas do mundo. A RobecoSAM é também signatária 

dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), membro do Fórum 

Europeu de Investimento Social (Eurosif), da Associação para o 

Investimento Sustentável e Responsável na Ásia (ASrIA) e da Ceres 

(organização sediada em Zurique que foi fundada em resposta direta ao 

derramamento de petróleo do Exxon Valdez em 1989). 

O ESTUDO CSA E AS PONTUAÇÕES 

A cada ano, a RobecoSAM publica seu estudo CSA, que identifica 59 

indústrias diferentes e realiza uma ampla gama de perguntas específicas e 

financeiramente relevantes, agrupadas de acordo com critérios que 

abrangem as três dimensões fundamentais da sustentabilidade. 

                                                           
4  Investment Company Institute, 2015 Investment Company Factbook, “The Growing Popularity of Index Funds”, 

https://www.ici.org/pdf/2015_factbook.pdf. 

5  No momento em que a parceria foi estabelecida, a S&P Dow Jones Indices era Dow Jones e a RobecoSAM era SAM. 
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http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-index
https://spindices.com/index-family/sustainability/djsi
https://spindices.com/index-family/sustainability/djsi
http://spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-es-responsible-indices.pdf
http://spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-es-responsible-indices.pdf
http://spindices.com/indices/strategy/sp-ltvc-global-index
http://www.sustainability-indices.com/images/S%26P_ESG_index_family.pdf/
http://www.sustainability-indices.com/images/S%26P_ESG_index_family.pdf/
https://www.ici.org/pdf/2015_factbook.pdf


Entendendo os investimentos com base em fatores ESG Dezembro 2016 

EDUCAÇÃO | Sustentabilidade 101 6 

O estudo CSA se baseia na análise de informações específicas de cada 

empresa e em perguntas sobre questões econômicas, ambientais e 

sociais, com especial ênfase em critérios específicos de cada indústria que 

têm efeitos relevantes na capacidade das empresas de gerar valor em 

longo prazo. Todos os questionários e avaliações são atualizados com 

regularidade e adaptados a fim de capturar as novas tendências de 

sustentabilidade que estão na vanguarda de cada setor industrial e que 

têm possibilidades de gerar um impacto no cenário competitivo de uma 

empresa. Como tal, o CSA aumenta a compreensão que as empresas têm 

da ideia de informação relevante sobre sustentabilidade e promove as 

melhores práticas de divulgação pública. A figura 3 fornece mais detalhes 

sobre o processo de pontuação. 

Figura 3: Critérios de pontuação do estudo CSA 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC and RobecoSAM. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Estes critérios podem ser combinados para formar diferentes sistemas de 

pontuação. A maioria de nossos índices de sustentabilidade (como a série 

DJSI ou a DJSI Diversified Series) incluem o Total Sustainability Score, 

que é a soma das três dimensões. Os Environmental & Socially 

Responsible Indices utilizam os componentes Ambiental e Social, enquanto 

o S&P LTVC Global Index incorpora apenas os resultados da dimensão 

Econômica. A Análise da Mídia e as Partes Interessadas, que se baseia no 

acompanhamento contínuo de notícias pela RepRisk, ajuda a verificar o 

compromisso de uma empresa com a sustentabilidade e a forma em que 

enfrenta questões ou crises econômicas, sociais e ambientais. Além disso, 

outra companhia, a Deloitte LLP, leva a cabo a auditoria de todo o 

processo do estudo CSA, realizando uma ampla gama de verificações de 

qualidade de forma anual.  

O investimento passivo em títulos negociados em bolsa pode fazer uma 

boa dupla com o investimento baseado em fatores ESG, uma vez que as 

empresas com pontuações ESG elevadas tendem a proporcionar maior 

transparência do que as empresas privadas. O grau de transparência é alto 

neste setor, já que as empresas que participam do estudo CSA e realizam 

a autoavaliação devem acreditar que obterão bons resultados. Aliás, são 

levadas em conta a transparência e a apresentação de relatórios das 

Econômico
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•Gestão de inovação

Ambiental

•Sistema de gestão 
ambiental

•Desempenho 
ambiental

•Estratégia climática

•Administração 
responsável de 
produtos

Social

•Desenvolvimento de 
capital humano

•Atração e retenção 
de talento

•Saúde e segurança 
no trabalho

•Participação das 
partes interessadas

•Relatórios sociais
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http://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-diversified-family-overview/index.jsp
http://spindices.com/indices/strategy/sp-ltvc-global-index
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companhias, além de uma análise da cobertura na mídia, comentários das 

partes interessadas e outras fontes publicamente disponíveis examinadas 

por RepRisk ESG Business Intelligence. 

OS PRINCÍPIOS PARA O INVESTIMENTO RESPONSÁVEL 

(PRI) E A RESPOSTA NA SÉRIE DJSI 

Como já foi mencionado na figura 2, a criação dos Princípios da ONU foi 

um momento crucial para o movimento pelo investimento sustentável, 

responsável e de impacto. Os seis princípios são apresentados na figura 4, 

juntamente com resumos da visão da S&P Dow Jones Indices a respeito 

do papel dos provedores de benchmarks. Embora estes princípios sejam 

voluntários, eles oferecem um leque de possíveis ações nas diversas 

classes de ativos para integrar questões ESG em práticas de investimento. 

Visto que se adaptam à estratégia de investimento, à abordagem e aos 

recursos de cada entidade, os Princípios procuram ser compatíveis com os 

estilos de investimento de investidores institucionais diversificados que 

operam dentro de uma estrutura fiduciária tradicional. Tanto a RobecoSAM 

quanto a S&P Dow Jones Indices são signatárias dos Princípios. 

Figura 4: Incorporação dos Princípios na série DJSI 

PRINCÍPIO BENEFÍCIOS DA SÉRIE DJSI 

1. Incorporaremos as questões ESG 
às análises e aos processos de 
tomada de decisões de investimento.  

A série DJSI representa os melhores benchmarks na sua 
classe para decisões de investimento e adesão aos 
objetivos dos fundos. 

2. Seremos proativos e 
incorporaremos as questões ESG às 
nossas políticas e práticas de 
propriedade de ativos.  

A utilização da série DJSI, seja como benchmark para 
fundos ativos ou como base para fundos passivos, é uma 
escolha proativa para investidores que buscam incorporar 
questões ESG em suas políticas e práticas de 
propriedade, além de uma plataforma para se relacionar 
com as empresas e desafiá-las em áreas de melhoria. 

3. Buscaremos sempre fazer com 
que as entidades nas quais 
investimos divulguem suas ações 
relacionadas às questões ESG.  

A série DJSI está baseada no estudo CSA e na extensa 
documentação de cada empresa. São levadas em conta a 
transparência e a apresentação de relatórios das 
companhias, além de uma análise da cobertura na mídia, 
comentários das partes interessadas e outras fontes 
publicamente disponíveis examinadas por RepRisk ESG 
Business Intelligence. 

4: Promoveremos a aceitação e 
implementação dos Princípios na 
indústria do investimento.  

Os gestores passivos podem usar a Série DJSI para criar 
instrumentos de investimento relevantes, ajudando assim 
os investidores com a aceitação e implementação dos PRI. 
Os gestores ativos podem usar os índices da série DJSI 
como benchmarks ou referências para demonstrar sua 
adesão a padrões fiduciários e contribuir para a integração 
do investimento em sustentabilidade. 

5: Trabalharemos unidos para 
ampliar a eficácia na implementação 
dos Princípios.  

Uma das melhores maneiras de aumentar a eficácia dos 
Princípios é através da educação dos investidores. Tornar 
o investimento sustentável baseado em índice um padrão 
da indústria promove essa meta de educação. 

6: Cada um de nós divulgará 
relatórios sobre atividades e 
progresso da implementação dos 
Princípios.  

A elaboração de relatórios, por meio de questionários 
respondidos pelas empresas e de informações obtidas de 
agências objetivas de terceiros, faz parte da forma em que 
a RobecoSAM mantém seus bancos de dados 
atualizados. A participação das empresas nos 
levantamentos da RobecoSAM ilustra o seu esforço para 
aderir aos Princípios. 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e PRI. Esta tabela é fornecida para efeitos ilustrativos. 
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A SÉRIE DJSI 

A série DJSI é a coleção mais antiga de benchmarks ESG globais em todo 

o mundo e representa um ponto de referência chave para os participantes 

do mercado que desejam integrar questões éticas, sociais e de governança 

corporativa em seus processos de investimento. 

DJSI WORLD 

A cada ano, cerca de 3.000 empresas são avaliadas para serem 

potencialmente incluídas nos Dow Jones Sustainability Indices. Estes 

índices procuram acompanhar o desempenho das companhias com 

melhores resultados em fatores ESG do mundo. 

O DJSI World seleciona as companhias com melhores resultados no 

mundo de acordo com as pontuações do estudo CSA da RobecoSAM e 

que se encontram nos 10% superiores. A capitalização de mercado e as 

exposições a países não são levadas em conta, já que podem aumentar o 

tracking error. 

Dentro da série DJSI há também índices para países desenvolvidos, 

mercados emergentes e três regiões: América do Norte, Europa e a região 

da Ásia-Pacífico. Igualmente, há alguns índices de países.6 A Série DJSI 

procura servir os participantes do mercado que procuram uma abordagem 

dos “melhores na sua classe” de acordo com cada indústria. O público-alvo 

desta série inclui aqueles investidores que procuram um sistema de 

classificação de empresas, participantes do mercado de empresas 

socialmente responsáveis e gestores ativos. 

Figura 5: Desempenho histórico durante 10 anos do DJSI World 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de setembro de 2016. O desempenho passado não 
garante resultados no futuro. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Tal como mostra a figura 5, o desempenho do DJSI World tem variado nos 

últimos 10 anos, mas em geral coincide com os resultados do S&P Global 

                                                           
6  Os índices regionais e de países não estão baseados no DJSI World, mas são membros separados da família de índices, já que possuem 

limites de seleção diferentes. 
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que se 
encontram nos 
10% superiores. 

http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-index
http://www.spindices.com/indices/equity/sp-global-largemidcap-us-dollar
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LargeMidCap. De 2006 a 2008, o DJSI World superou ligeiramente o 

desempenho do seu benchmark. 

DJSI WORLD DIVERSIFIED 

No caso do DJSI World Diversified, o universo é o mesmo do DJSI World, 

mas este índice faz a seleção do 33% superior de empresas de acordo 

com a capitalização de mercado por país e setor do GICS® e permite uma 

fragmentação simples, já que todos os índices regionais e de países estão 

baseados no DJSI World Diversified. Além disso, este índice apresenta um 

tracking error baixo, uma vez que as alocações regionais e setoriais são 

iguais às do benchmark subjacente. Somente as ponderações dos 

componentes são redistribuídas por setores e regiões. O DJSI World 

Diversified procura servir os participantes do mercado que desejam uma 

abordagem dos “melhores na sua classe” por região e setor. O público-alvo 

deste índice inclui fundos de pensão que evitam o risco e que estão 

interessados no mercado financeiro de sustentabilidade. O baixo tracking 

error pode se observar com facilidade na figura 6. 

Figura 6: Desempenho histórico durante 10 anos do DJSI World Diversified 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de setembro de 2016. O desempenho passado não 
garante resultados no futuro. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete resultados 
históricos hipotéticos. Confira a seção Divulgação de desempenho no final deste documento para mais 
informações sobre as limitações inerentes dos resultados gerados mediante backtesting. 

As diferenças entre os índices DJSI World, DJSI World Diversified e S&P 

Global LargeMidCap são apresentadas na figura 7. 
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http://www.spindices.com/indices/equity/sp-global-largemidcap-us-dollar
http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-diversified-index
http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-index
http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-diversified-index
http://www.spindices.com/indices/equity/sp-global-largemidcap-us-dollar
http://www.spindices.com/indices/equity/sp-global-largemidcap-us-dollar
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Figura 7: Rendimento 

PERÍODO DJSI WORLD 
DJSI WORLD 
DIVERSIFIED 

S&P GLOBAL 
LARGEMIDCAP 

RENDIMENTO ANUALIZADO (%) 

1 ano 9,92 14,50 12,74 

3 anos 2,84 5,96 5,74 

5 anos 8,89 11,32 11,19 

10 anos  2,89 4,77 5,00 

RISCO ANUALIZADO (%) 

1 ano 16,48 15,44 15,55 

3 anos 12,93 11,93 11,78 

5 anos 14,83 13,55 13,52 

10 anos 18,05 16,75 17,00 

RENDIMENTO AJUSTADO AO RISCO 

1 ano 0,60 0,94 0,82 

3 anos 0,22 0,50 0,49 

5 anos 0,60 0,84 0,83 

10 anos 0,16 0,28 0,29 

TRACKING ERROR (%)  

1 ano 2,51 1,01 - 

3 anos 2,43 1,60 - 

5 anos 2,50 1,44 - 

10 anos 2,58 1,61 - 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de setembro de 2016. O desempenho dos índices 
está baseado no rendimento total em dólares (USD). O desempenho passado não garante resultados 
no futuro. Esta tabela é fornecida para efeitos ilustrativos e reflete resultados históricos hipotéticos. 
Confira a seção Divulgação de desempenho no final deste documento para mais informações sobre as 
limitações inerentes dos resultados gerados mediante backtesting. 

Mesmo que 2016 tenha sido um ano ligeiramente volátil, o desempenho do 

DJSI World Diversified ultrapassa o desempenho do benchmark. 

Novamente, o baixo tracking error do DJSI World Diversified em 

comparação com seu benchmark fica bem representado. 

http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-diversified-index
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CONCLUSÕES 

Embora o investimento sustentável seja um movimento novo no mundo 

financeiro, seu crescimento tem sido rápido e seu impacto tem ido além 

dos mercados, tal como demonstram os Princípios criados pela ONU e a 

Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP22) 

realizada em novembro de 2016. 

O futuro do investimento sustentável parece promissor. De acordo com o 

Instituto para o Investimento do Morgan Stanley, 65% dos investidores 

individuais esperam um aumento dos investimentos em sustentabilidade 

nos próximos cinco anos. O Morgan Stanley também concluiu que os 

investidores pertencentes à geração Y tinham quase o dobro de 

possibilidades de investir em empresas ou fundos que estabelecem como 

objetivos resultados sociais ou ambientais específicos.7 

Atualmente, S&P DJI tem mais de 150 índices de sustentabilidade, 

incluindo índices de eficiência, índices de empresas que não utilizam 

combustíveis fósseis, índices de companhias que realizam investimentos 

de impacto e índices de sustentabilidade com uma sobreposição 

quantitativa. 

Espera-se um crescimento maior dos mercados de investimentos passivos 

com base em fatores ESG, pois as metodologias baseadas em regras 

destes mercados proporcionam uma maior transparência do que a gestão 

ativa. À medida que a demanda continua a mudar e a configurar o cenário 

do investimento sustentável, esperamos abordar estas mudanças 

oferecendo uma quantidade de soluções cada vez maior. 

                                                           
7  Instituto para o Investimento da Morgan Stanley, “Sustainable Signals: The Individual Investor Perspective”. 

Investidores 
pertencentes à 
geração Y tinham 
quase o dobro de 
possibilidades de 
investir em 
empresas ou 
fundos que 
estabelecem como 
objetivos 
resultados sociais 
ou ambientais 
específicos. 

https://www.morganstanley.com/sustainableinvesting/pdf/Sustainable_Signals.pdf
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DIVULGAÇÃO DE DESEMPENHO 

O Dow Jones Sustainability World Diversified Index foi lançado em 30 de maio de 2013. Todas as informações apresentadas antes da data 
de lançamento de um índice são hipotéticas (geradas mediante backtesting) e não reais. Os cálculos de backtesting estão baseados na 
metodologia que estava em vigor na data de lançamento do índice. As metodologias completas dos índices estão disponíveis em 
www.spdji.com.  

A S&P Dow Jones Indices define várias datas para assistir seus clientes, provendo transparência em seus produtos. A Primeira Data de 
Valorização é o primeiro dia para o qual existe um valor calculado (seja ativo 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. 

O desempenho no passado não é garantia de resultados futuros. A aplicação prospectiva da metodologia usada para construir o índice pode 
não resultar em desempenho comensurável aos rendimentos do backtesting mostrados. O período de backtesting não corresponde 
necessariamente a todo o histórico disponível do índice. Por favor, consulte o documento sobre a metodologia do índice, disponível em 
www.spdji.com, para obter mais detalhes sobre o índice, inclusive a maneira pela qual ele é rebalanceado, a época de tal rebalanceamento, 
os critérios para acréscimos e exclusões, assim como todos os cálculos do índice. 

Outra limitação do uso das informações obtidas pelo processo de backtesting é que, geralmente, o cálculo com backtesting é preparado com 
o benefício da visão a posteriori. As informações do backtesting refletem a aplicação da metodologia do índice e a seleção das constituintes 
do índice retrospectivamente. Nenhum registro hipotético pode ser completamente responsável pelo impacto do risco financeiro em 
operações reais. Por exemplo, há diversos fatores relacionados aos mercados de ações, rendimento fixo ou commodities em geral, que não 
podem ser e que não foram contabilizados na preparação das informações do índice apresentado, todos os quais podem afetar o 
desempenho real. 

Os rendimentos do índice demonstrados não representam os resultados de operações reais de ativos/títulos. A S&P Dow Jones Indices LLC 
mantém o índice, calcula os níveis do índice e o desempenho demonstrado ou analisado, mas não gerencia ativos reais. Os rendimentos do 
índice não refletem o pagamento de quaisquer encargos ou taxas de vendas que um investidor pode 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 rendimentos de 10% sobre um investimento de US$ 100.000 por um período de 12 
meses (ou US$ 10.000) e uma taxa real baseada no ativo 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 rendimento presumido de 10% por ano resultaria em um rendimento bruto de 33,10%, uma 
taxa total de US$ 5.375 e um rendimento líquido cumulativo de 27,2% (ou US$ 27.200). 

http://www.spdji.com/
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AVISO LEGAL 

© 2016 S&P Dow Jones Indices LLC, uma divisão da S&P Global. 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”), uma empresa filial da S&P Global. 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 de investimento. 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. S&P Dow Jones 
Indices não é um consultor fiscal. É preciso que um consultor fiscal avalie o impacto de quaisquer títulos isentos de impostos nas carteiras e 
as consequências de alguma decisão particular de investimento. 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 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 “S&P Dow Jones Indices Parties”) não garantem a precisão, integralidade, oportunidade ou disponibilidade do Conteúdo. S&P 
Dow Jones Indices Parties não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões, independentemente da causa, para os resultados obtidos 
do uso do Conteúdo. O CONTEÚDO É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. S&P DOW JONES INDICES PARTIES SE 
ISENTAM DE QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADAS 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, S&P Dow Jones Indices Parties 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.spdji.com. 

 

http://www.spdji.com/

