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Este artigo foi publicado originalmente no blog de Indexology® em 15 de julho de 2021.
Quanta diferença um ano faz. As ações da América Latina apresentaram um segundo trimestre sólido e
ultrapassaram a maioria das regiões, uma vez que o S&P Latin America BMI subiu 15,7%. Em junho de 2021,
o índice registrou o seu melhor retorno de 12 meses desde junho de 2007, com uma alta de 46,6%. Mais de
um ano depois a pandemia de COVID-19 causar estragos na economia e na saúde pública global, o S&P
Latin America 40 foi um dos índices com melhor desempenho da região, com um aumento de 51% para o
período de um ano que terminou em junho.
Graças ao desenvolvimento de vacinas efetivas para combater o vírus, o otimismo econômico global é
palpável. No segundo trimestre, o S&P 500® subiu 8,5%, enquanto o S&P Europe 350® teve uma alta de
7,7%, e o S&P Emerging BMI de 7,5%. Apesar do entusiasmo, os mercados emergentes e a América Latina
especificamente continuam sendo motivo de preocupação devido à lentidão da aplicação de vacinas, o que
permite que variantes potencialmente resistentes a estas enfraqueçam quaisquer ganhos obtidos durante este
período de recuperação. Adicionalmente, a crise social e política observada em países como o Chile, a
Colômbia e o Peru são uma possível ameaça à estabilidade e ao crescimento das economias domésticas e
regionais.
Consequentemente, os países que tiveram o melhor desempenho no segundo trimestre foram a Argentina, o
Brasil e o México. Entretanto, todos os países andinos apresentaram um desempenho inferior. O S&P MILA
Andean 40, que representa os mercados do Chile, Colômbia e Peru, caiu 10,6% em dólares americanos. Ao
realizar a medição em moeda local, o S&P IPSA e o S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index foram os
índices com o pior desempenho, com quedas de 11,6% e 9,6%, respectivamente, enquanto o S&P Colombia
Select Index caiu 2,5%.

Quadro 1: Desempenho de índices emblemáticos
70%
61%

QTD

YTD

1-Yr

60%
50%

Retorno (%)

37%

36%

40%

30%
30%
22%

20%

20%

18%

15%
10%

10%

9%

7%

7%

4%

0%
-2%

-10%
-12%

-10% -9%

-11%

-20%
S&P MERVAL

S&P Brazil BMI

S&P IPSA

S&P Colombia Select
Index

S&P/BMV IRT

S&P/BVL Peru Select
20% Capped Index

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de junho de 2021. O desempenho do índice está baseado no retorno total medido e m moeda local. O
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

Quanto aos setores do S&P Latin America BMI, Energia e Bens de Consumo Discricionário lideraram durante
o segundo trimestre, com altas de 31,5% e 25,3%, respectivamente. O único setor que não teve retornos
positivos durante este trimestre foi o de Imóveis, que terminou quase sem variações (-0,4%). É interessante
notar que o setor de Materiais tem sido o mais consistente em termos de desempenho superior no curto e
longo prazo. O setor inclui algumas das companhias de melhor desempenho nos últimos 12 meses, como
Cemex SA e Grupo Mexico no México, Vale S.A. e Gerdau S.A. no Brasil, SOQUIMICH no Chile e Southern
Copper no Peru.
Com o aumento do interesse no investimento sustentável, cabe notar que os índices ESG para o Brasil, Chile
e México tiveram um bom desempenho versus seus benchmarks locais. Embora o objetivo principal dos
índices ESG seja melhorar o perfil da pontuação ESG da S&P DJI em comparação com o índice subjacente,
às vezes os índices podem fazer ambos: superar o desempenho e melhorar o perfil ESG.

Quadro 2: Desempenho de índices ESG do Chile, Brasil e México versus benchmarks locais
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de junho de 2021. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calc ulados em moeda
local (CLP para o Chile, MXN para o México e BRL para o Brasil). O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido
para efeitos ilustrativos e reflete um desempenho histórico hipotético. O S&P IPSA ESG Index foi lançado no dia 11 de janeiro de 2021.

À medida que mais empresas participam no processo de avaliação ESG e que as regulações locais oferecem
uma guia para as decisões de investimento dos fundos de pensões, esta será um área de grande
desenvolvimento na indústria do investimento.
Em geral, há ainda muitos desafios para a região. No fundo, é necessário um caminho mais rápido para
superar a pandemia, bem como uma recuperação econômica forte e estável, sem mencionar sistemas
políticos estáveis que apoiem o desenvolvimento dos mercados de capitais. A boa notícia é que cada país
está trabalhando arduamente para restaurar a saúde pública e a estabilidade econômica. Para isso,
esperemos que o segundo semestre do ano seja tão forte quanto o primeiro.
Para mais detalhes sobre o desempenho dos benchmarks latino-americanos no primeiro trimestre de 2021,
confira: Índices de Renda Variável da América Latina: Análise Quantitativa 2.° Trimestre de 2021.
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