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Retrospectiva do histórico de dividendos
Os dividendos nasceram no século XVI, quando os capitães de navios a vela na
Holanda e na Grã-Bretanha começaram a vender compensações de viagens com
motivação financeira aos investidores. Desde 1956, os dividendos têm sido responsáveis
®
por aproximadamente um terço do retorno do patrimônio total do S&P 500 , com a
valorização do capital contribuindo com os outros dois terços. Hoje, a maioria dos
participantes do mercado sabe que tanto a receita de dividendos sustentáveis como o
potencial de valorização do capital informam expectativas de rentabilidade total. Os
Gráficos 1 e 2 ilustram a importância histórica dos dividendos.
Gráfico 1: Os dividendos e o efeito cumulativo
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de dezembro de 1936 a 31 de dezembro de 2012. Os
gráficos são fornecidos para fins ilustrativos. O desempenho anterior não é garantia de resultados futuros.

Gráfico 2: Percentual de retornos totais anualizados do S&P 500 a partir dos
dividendos
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de dezembro de 1940 a 31 de dezembro de 2012. Os
gráficos são fornecidos para fins ilustrativos. O desempenho anterior não é garantia de resultados futuros.

Selecionando um índice de dividendos? Três fatores que valem a pena considerar

Setembro de 2013

A importância dos dividendos no ambiente macroeconômico da atualidade
Com a introdução do QE3 pelo Federal Reserve, os participantes do mercado continuam
a buscar o rendimento em fundos de títulos corporativos de grau especulativo. Os ETFs
dos títulos de alto rendimento atraíram entradas de USD 16,6 bilhões em 2012, o dobro
1
de 2011.

Agora, as ações estão sendo
negociadas a baixo preço
em comparação com títulos
de alto rendimento.

A maior demanda tem forçado para baixo os rendimentos efetivos em títulos de alto risco
2
nos EUA a partir de uma média de 9,97% em 1997 até 5,66% em 29 de março de 2013.
Embora os rendimentos tenham aumentado ligeiramente nos últimos meses para 6,1%
no final de julho de 2013, alguns participantes do mercado podem se perguntar se eles
estão sendo adequadamente compensados pelo risco que estão assumindo.
Agora, as ações estão sendo negociadas a baixo preço em comparação com títulos de
alto rendimento. Uma medida padrão normalmente utilizada para comparar os retornos
sobre o patrimônio aos de outras classes de ativos é o rendimento dos ganhos. Analisar
o rendimento dos ganhos pode ajudar a determinar se o retorno é ou não proporcional
ao risco adicional relacionado com ações. No caso de ações dos EUA, normalmente o
rendimento dos ganhos é medido pelos ganhos de 12 meses anteriores do S&P 500
divididos pelo nível de seu índice.
O Gráfico 3 ilustra a diferença de rendimentos de ganhos entre o Barclays Corporate
High Yield Bond Index e o S&P 500 desde 2002. Embora os rendimentos do Barclays
Corporate High Yield Bond Index tenham aumentado nos últimos meses, a partir de 31
de julho de 2013, o rendimento dos ganhos do S&P 500 foi ainda maior por uma
pequena margem. Essa dinâmica tem sido constante desde a última metade de 2012.
Gráfico 3: Diferença de rendimento entre Barclays Corporate High Yield Bond
Index e o Rendimento de Ganhos do S&P 500
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Fontes: Bloomberg, Barclays, SeekingAlpha. Dados de 31 de outubro de 2002 a 31 de julho de 2013. Os
gráficos são fornecidos para fins ilustrativos. O desempenho anterior não é garantia de resultados futuros.

O Gráfico 4 abaixo ilustra a sensibilidade dos diversos ativos geradores de renda aos
movimentos da taxa de juros, medida pela taxa das obrigações do Tesouro dos Estados
Unidos, de 10 anos. Por exemplo, para cada aumento de 1% na taxa das obrigações do
Tesouro dos Estados Unidos, de 10 anos, os valores dos títulos de alto rendimento dos
EUA teriam sido reduzidos em 3,2% durante o período estudado. Em contraste, no
mesmo período estudado, com um aumento de 1% na taxa das obrigações do Tesouro
dos EUA, de 10 anos, os dividendos americanos teriam aumentado 2,46%.
1
2

Análise de ETF de 2012 e Perspectiva de 2013, Pesquisa de Mercado do Deutsche Bank, 11 de janeiro de 2013.
Conforme medido pelo Barclays U.S. Corporate High Yield Bond Index (Rendimento Mínimo).
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Gráfico 4: Betas de diversas classes de ativos calculados em relação aos Títulos
do governo americano, de 10 anos
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Bloomberg, de 30 de janeiro de 2004 a 29 de março de 2013 em
comparação com as taxas genéricas do governo americano, de 10 anos. A duração do título tem início em 29
de março de 2013. Os gráficos são fornecidos para fins ilustrativos. O desempenho anterior não é garantia de
resultados futuros. Esse gráfico pode refletir o desempenho histórico hipotético. Consulte as Divulgações de
Desempenho no final deste documento para obter mais informações sobre as limitações inerentes associadas
com o desempenho testado retrospectivamente. Os índices representativos usados para as classes de ações e
de ativos preferenciais são os seguintes: Títulos de alto rendimento Os Dividend Aristocrats são representados
pelo S&P High Yield Dividend Aristocrats (TR), EUA Os Select Dividends dos EUA são representados pela
Dow Jones, EUA O Select Dividend Index (TR), EUA Os Preferred são representados pela S&P, EUA O
Preferred Index (TR) e o REIT U.S. pelo S&P United States REIT Index (TR). Títulos de alto rendimento Os
Títulos de Alto Rendimento são representados pelo Índice de Alta Liquidez e Alto Rendimento dos EUA
Barclays Capital. High-Yield Very Liquid Index.

Isso nos leva a considerar outro ponto: historicamente, os dividendos têm fornecido
participação nos lucros e proteção contra prejuízos. Na verdade, tanto os dividendos
reinvestidos como as receitas dos dividendos têm fornecido não apenas proteção, mas
um fluxo de caixa essencial e constante durante as baixas dos mercados. Por outro lado,
eles também permitiram a participação em mercados em ascensão sem sacrificar os
3
rendimentos ou os retornos.

Comparação de três exposições de dividendos
Os S&P High Yield Dividend Aristocrats, o Dow Jones U.S. O Select Dividend Index e o
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index foram criados para medir o desempenho de
empresas que pagam dividendos, cujos papéis são comercializados nos EUA. Em
função da maneira exclusiva pela qual foram criados, suas características de
desempenho, risco/retorno e setor podem ser diferentes. Ao escolher um índice de
dividendos, é importante considerar os três fatores abaixo.

3

“Investimento em dividendos e análise da S&P Dow Jones Dividend Indices”, Aye Soe, S&P Dow Jones Indices, março de 2013.
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Quadro 5: Análise da mecânica do índice principal
Elemento
mecânico
Cobertura
universal
Critério de
qualidade

Para todos os índices, a
maior parte da exposição
ao setor financeiro tem
origem nos setores
imobiliários (REITs) e de
seguros desde a crise
financeira.

S&P High Yield Dividend
Aristocrats

Dow Jones U.S. Select
Dividend Index

S&P 500 Low Volatility
High Yield Index

S&P Composite 1500

Dow Jones U.S. Índice

S&P 500

Aumentam
consistentemente os
dividendos anualmente
durante, no mínimo, 20
anos

Um dividendo positivo de 5
anos por crescimento de
ações e proporção de
pagamento <= 60%

50 nomes menos voláteis
dentre os 75 principais
títulos de mais alto
rendimento do S&P 500

Fixo – 100

Fixo – 50

Rendimento do dividendo
anual indicado

Rendimento histórico do
dividendo anual
Análise semestral em
janeiro e julho

Número de
Flutuante – 81
componentes
Esquema de
Rendimento do dividendo
ponderação
anual indicado
Frequência de
Análise anual em janeiro
reequilíbrio
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC.

Análise anual em dezembro

A construção do índice e seu impacto sobre a exposição do setor com o passar do
tempo
Os Gráficos 6, 7 e 8 mostram o histórico do setor para os três índices nos últimos seis
anos, indicando entrada e saída da crise financeira de 2008. Conforme mostrado, as
diferenças nas metodologias têm um impacto evidente sobre as alocações do setor. O
S&P High Yield Dividend Aristocrats tem uma distribuição mais uniforme em todos os
setores do que as outras duas estratégias.
Todos os índices dos dividendos mencionados acima sairam do setor financeiro no início
da crise financeira de 2008, aumentando gradualmente sua exposição à medida que a
crise diminuía. No entanto, eles diferiam em tipo e em grau de exposição aos itens
financeiros, conforme ilustrado na Tabela 9. No setor financeiro, o S&P High Yield
Dividend Aristocrats reduziu a exposição aos bancos quase completamente a partir de
29%, no final de 2007, até menos de 1% no final de 2012. O Dow Jones U.S. Select
Dividend Index, que tinha uma exposição mais significativa aos bancos antes de 2007,
diminuiu essa exposição para 5,5% no final de 2012. O Dow Jones U.S. O Select
Dividend Index inclui mais bancos atualmente do que o S&P High Yield Dividend
Aristocrats, em parte em função dos critérios de crescimento relativamente rigorosos do
S&P High Yield Dividend Aristocrats. Notavelmente, o S&P 500 Low Volatility High
Dividend Index baniu completamente o setor financeiro durante todo o período estudado,
pois ele era muito mais volátil do que os demais setores (consulte o Gráfico 8 e as
Tabelas 9 e 10). Para todos os índices, a maior parte da exposição ao setor financeiro
tem origem nos setores imobiliários (REITs) e de seguros desde a crise financeira.
Gráfico 6: Histórico do setor para o Dow Jones U.S. Select Dividend Index

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de dezembro de 2007 a dezembro de 2012. Os gráficos são
fornecidos para fins ilustrativos. O desempenho anterior não é garantia de resultados futuros.
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Gráfico 7: Histórico do setor para o S&P High Yield Dividend Aristocrats

O rendimento é uma
característica que diferencia
esses três índices.
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de dezembro de 2007 a dezembro de 2012. Os gráficos são
fornecidos para fins ilustrativos. O desempenho anterior não é garantia de resultados futuros. O S&P Low
Volatility High Dividend Index é reconstituído em janeiro. Historicamente, o índice S&P High Yield Dividend
Aristocrats é reconstituído no final de dezembro até 2012. Perceba que o S&P High Yield Dividend Aristocrats
mudou para uma reconstituição de janeiro em 2013.

Gráfico 8: Histórico do setor para o S&P 500 Low Volatility High Dividend Index

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de dezembro de 2007 a dezembro de 2012. Os gráficos são
fornecidos para fins ilustrativos. O desempenho anterior não é garantia de resultados futuros. O S&P Low
Volatility High Dividend Index é reconstituído em janeiro. Historicamente, o índice S&P High Yield Dividend
Aristocrats é reconstituído no final de dezembro até 2012. Perceba que o S&P High Yield Dividend Aristocrats
mudou para uma reconstituição de janeiro em 2013.
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Tabela 9: Exposição dos grupos do setor do GICS dentro do Setor financeiro
Setor e subsetor

Dezembro
de 2007
(%)

Dezembro
de 2008
(%)

Dezembro
de 2009
(%)

Dezembro
de 2010
(%)

Dezembro
de 2011
(%)

Dezembro
de 2012
(%)

48,82

37,57

14,01

11,64

10,39

10,25

41,15

29,70

7,86

7,50

6,28

5,47

Dow Jones U.S. Select Dividend Index
Setor financeiro
Bancos
Diversos do setor
financeiro

1,01

Seguros

7,67

7,88

6,15

4,14

4,11

3,78

S&P High Yield Dividend Aristocrats
Setor financeiro

34,99

22,71

10,23

15,94

19,23

16,05

28,71

16,23

1,33

2,49

2,15

0,82

Diversos do setor
financeiro

2,98

4,21

1,21

1,40

2,93

3,74

Seguros

3,31

2,27

7,69

6,62

9,44

6,20

5,43

4,71

5,29

Bancos

Imóveis

Todos os três índices de
dividendos já superaram o
mercado no curto, médio e
longo prazos.

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de dezembro de 2007 a dezembro de 2012. Os gráficos são
fornecidos para fins ilustrativos. O desempenho anterior não é garantia de resultados futuros. O S&P Low
Volatility High Dividend Index é reconstituído em janeiro. Historicamente, o índice S&P High Yield Dividend
Aristocrats é reconstituído no final de dezembro até 2012. Perceba que o S&P High Yield Dividend Aristocrats
mudou para uma reconstituição de janeiro em 2013.

Tabela 10: Exposição dos grupos do setor do GICS dentro do setor de
demonstrativos financeiros
Setor e subsetor

Janeiro de
2008 (%)

Janeiro de
2009

Janeiro de
2010 (%)

Janeiro de
2011 (%)

Janeiro de
2012 (%)

Janeiro de
2013 (%)

2,53

9,03

12,14

13,57

4,14

2,24

2,67

2,28

5,42

2,08

2,61

4,48

8,82

S&P 500 Low Volatility High Yield Index
Setor financeiro
Bancos
Diversos do setor
financeiro

21,28
14,29
2,26

Seguros
Imóveis

2,53
4,73

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de janeiro de 2008 a janeiro de 2013. Os gráficos são fornecidos
para fins ilustrativos. O desempenho anterior não é garantia de resultados futuros. O S&P Low Volatility High
Dividend Index é reconstituído em janeiro. Historicamente, o índice S&P High Yield Dividend Aristocrats é
reconstituído no final de dezembro até 2012. Perceba que o S&P High Yield Dividend Aristocrats mudou para
uma reconstituição de janeiro em 2013.

Construção do índice e seu impacto sobre o rendimento
O rendimento é uma característica que diferencia esses três índices. Por um lado, o S&P
High Yield Dividend Aristocrats tem um critério de qualidade mais rigoroso; por outro, o
S&P 500 Low Volatility High Yield Index é o menos rigoroso nesse sentido. À medida
que os critérios de qualidade se tornam menos rigorosos, o rendimento aumenta. O S&P
500 Low Volatility High Yield Index forneceu rendimentos consistentemente superiores
aos outros dois índices.
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Gráfico 11: Rendimentos dos dividendos ao longo do tempo
(Todos os índices apresentaram rendimentos consistentemente superiores ao valor de referência nos últimos
anos).
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
July 2007

Dow Jones US Select Dividend
S&P High Yield Dividend Aristocrats
April 2008

January 2009 October 2009

S&P 500 Low Volatility High Yield Index
S&P 500
July 2010

April 2011

January 2012 October 2012

July 2013

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de rendimentos mensais dos dividendos de julho de 2007 a julho
de 2013. Os gráficos são fornecidos para fins ilustrativos. O desempenho anterior não é garantia de resultados
futuros. Esse gráfico pode refletir o desempenho histórico hipotético. Consulte as Divulgações de Desempenho
no final deste documento para obter mais informações sobre as limitações inerentes associadas com o
desempenho testado retrospectivamente.

Características de desempenho e risco/retorno
Conforme apresentado na Tabela 12, todos os três índices de dividendos superaram o
mercado amplo (conforme representado pelo S&P Composite 1500) no curto, médio e
longo prazos. Comparando o Dow Jones U.S. Select Dividend Index e S&P High Yield
Dividend Aristocrats. O foco rigoroso desse último na qualidade ajuda o melhor
desempenho no longo prazo. O S&P 500 Low Volatility High Dividend Index também
capta alguns dos benefícios de uma estratégia de baixa volatilidade, que às vezes tem
orientado retornos mais elevados em comparação com os outros índices de dividendo.
Tabela 12: Características de desempenho
Ano

Dow Jones U.S. Select
Dividend Index (TR)

S&P High Yield Dividend
Aristocrats (TR)

S&P 500 Low Volatility
High Dividend Index (TR)

S&P Composite
1500 (TR)

Retorno anualizado (%)
1
22,5
28,3
16,5
26,0
3
18,7
17,2
18,4
18,0
5
10,6
12,6
14,8
8,6
10
8,2
9,1
12,6
8,0
Volatilidade anualizada (%)
1
7,28
8,23
8,81
10,76
3
11,62
12,74
10,56
15,56
5
19,52
19,26
17,27
19,31
10
15,21
14,81
13,72
15,20
Proporções de risco ajustado
1
3,09
3,44
1,87
2,41
3
1,61
1,35
1,74
1,15
5
0,54
0,65
0,86
0,44
10
0,45
0,51
0,76
0,44
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de março de 2003 a 29 de março de 2013. Os gráficos são
fornecidos para fins ilustrativos. O desempenho anterior não é garantia de resultados futuros. Esse gráfico pode
refletir o desempenho histórico hipotético. Consulte as Divulgações de Desempenho no final deste documento para
obter mais informações sobre as limitações inerentes associadas com o desempenho testado retrospectivamente.
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Conclusão
Resumindo: historicamente, os dividendos têm oferecido rendimentos e retornos totais
atraentes, permitindo que os participantes estejam presentes em mercados em
crescimento e, ao mesmo tempo, possivelmente estejam protegidos nos mercados em
baixa. As ações que pagam dividendos fornecem tanto ganhos de capital como receita.
Em um ambiente de baixa taxa de juros, as valorizações de ações são geralmente vistas
como inexpressivas quando comparadas com títulos corporativos de grau especulativo.
Por conta de sua tendência histórica de aumento de valor em períodos de crescimento
econômico, os dividendos podem continuar a desempenhar um papel importante.

Está gostando da leitura? Registre-se para receber atualizações gratuitas sobre uma
grande variedade de temas e eventos relacionados a índices.
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DIVULGAÇÕES DE DESEMPENHO
O S&P High Yield Dividend Aristocrats (doravante denominado “Índice”) foi lançado em 9 de novembro de 2005. Todas as informações
apresentadas antes da data de lançamento são testadas retrospectivamente. O desempenho com testes retrospectivos não é real, mas
apenas uma hipótese. Os cálculos dos testes retrospectivos baseiam-se na mesma metodologia em vigor na data de lançamento. Os
detalhes completos da metodologia do índice estão disponíveis no site www.spdji.com.
O S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (doravante denominado “Índice”) foi lançado em 17 de setembro de 2012. Todas as
informações apresentadas antes da data de lançamento são testadas retrospectivamente. O desempenho com testes retrospectivos não é
real, mas apenas uma hipótese. Os cálculos dos testes retrospectivos baseiam-se na mesma metodologia em vigor na data de lançamento.
Os detalhes completos da metodologia do índice estão disponíveis no site www.spdji.com.
O Dow Jones US Select Dividend Index (doravante denominado “Índice”) foi lançado em 3 de novembro de 2003. Todas as informações
apresentadas antes da data de lançamento são testadas retrospectivamente. O desempenho com testes retrospectivos não é real, mas
apenas uma hipótese. Os cálculos dos testes retrospectivos baseiam-se na mesma metodologia em vigor na data de lançamento. Os
detalhes completos da metodologia do índice estão disponíveis no site www.spdji.com.
A S&P Dow Jones Indices define diversas datas para ajudar nossos clientes a oferecer transparência em seus produtos. A Primeira DataValor é o primeiro dia para o qual há um valor calculado (testado em tempo real ou retrospectivamente) para determinado índice. A Data
Base é a data na qual o índice é definido em um valor fixo para fins de cálculo. A data de lançamento designa a data na qual os valores de
um índice são considerados como existentes, pela primeira vez; os valores do índice fornecidos para qualquer data ou período anterior à data
de lançamento são considerados como testados retrospectivamente. A S&P Dow Jones Indices define Data de Lançamento como a data na
qual os valores de um índice foram divulgados ao público, por exemplo, por meio do site público da empresa ou de sua transferência de
dados a terceiros. Para os 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 se chamava “Data de Introdução”) é definida em uma data na qual nenhuma outra alteração foi autorizada na metodologia
do índice, e pode ter sido anterior à data de lançamento público do Índice.
O desempenho anterior do Índice não é uma indicação de resultados futuros. A aplicação prospectiva da metodologia utilizada para construir o índice
pode não resultar em desempenho proporcional aos retornos apresentados pelos testes retrospectivos. O período do teste retrospectivo não
corresponde necessariamente a todo o histórico disponível do Índice. Consulte o documento de metodologia do Índice, disponível no site
www.spdji.com ou www.spindices.com para obter mais informações sobre o índice, incluindo como ele é reequilibrado, o prazo desse reequilíbrio, os
critérios de adições e exclusões, bem como todos os cálculos do índice. Não é possível investir diretamente em um Índice.
Outra limitação das informações hipotéticas testadas retrospectivamente é que, geralmente, o cálculo testado retrospectivamente é
preparado com o benefício dessa visão retroativa. Os dados testados retrospectivamente refletem a aplicação da metodologia do índice e a
seleção dos componentes do índice em retrospectiva. Nenhum registro hipotético pode ser totalmente responsável pelo impacto do risco
financeiro sobre a transação propriamente dita. Por exemplo, há inúmeros fatores relacionados com os mercados de ações (ou renda fixa ou
commodities) em geral que não podem ser e não foram responsáveis pela preparação das informações do índice expostas, os quais podem
afetar o desempenho real.
Os retornos do Índice mostrados não representam os resultados de transação real de ativos/títulos que podem ser investidos. A S&P Dow
Jones Indices LLC mantém o Índice e calcula os níveis e o desempenho do Índice mostrados ou discutidos, mas não gerencia ativos reais.
Os retornos do Índice não refletem o pagamento de nenhum encargo ou taxa sobre venda que um investidor possa pagar para comprar os
títulos implícitos no Índice ou fundos de investimento que se destinam a rastrear o desempenho do Índice. A imposição dessas taxas e
encargos deixaria o desempenho real e testado retrospectivamente dos títulos/fundo inferior ao desempenho do Índice apresentado. Como
um exemplo simples, se o retorno de um índice for 10% em um investimento de US$ 100.000 para um período de 12 meses (ou US$ 10.000)
e uma taxa baseada em ativos reais de 1,5% for aplicada no final do período no investimento mais os juros acumulados (ou US$ 1.650), o
retorno líquido seria de 8,35% (ou US$ 8.350) para o ano. Em 3 anos, uma taxa anual de 1,5%, calculada no final do ano com uma estimativa
de retorno de 10% ao ano resultaria em um retorno bruto acumulado de 33,10%, uma taxa total de US$ 5.375 e um retorno líquido
acumulado de 27,2% (ou US$ 27.200).
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