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Capturando ESG no Brasil: O Índice S&P/B3 Brasil ESG

Para atender à necessidade de um benchmark ESG amplo  
no Brasil, a S&P DJI e a B3 uniram forças para lançar o  
Índice S&P/B3 Brasil ESG. Silvia Kitchener da S&P DJI e Iuri 
Rapoport do BTG Pactual se reuniram para falar sobre como 
este índice inovador captura uma imagem mais completa do 
investimento ESG no Brasil, e como ele poderia ser usado para 
atender à crescente demanda por soluções ESG na região. 

1. Sabemos que há muitos tipos de índices ambientais, sociais 
e de governança corporativa (ESG). Qual é o objetivo do Índice 
S&P/B3 Brasil ESG? 

Silvia: Com certeza, há vários índices ESG com objetivos diferentes. 
Alguns índices utilizam a abordagem “melhores de sua classe”, como o 
Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, que seleciona as 
empresas situadas no patamar superior (30%) com base nas pontuações 
de sustentabilidade dentro de cada setor do GICS®. O foco nesse caso 
é destacar as empresas com as melhores práticas e políticas ESG. Em 
seguida, temos os Índices ESG da S&P DJI, que buscam proporcionar uma 
melhor representação ESG enquanto oferecem um perfil de risco/retorno 
semelhante ao do benchmark, como no caso do S&P 500® ESG Index.

O objetivo do Índice S&P/B3 Brasil ESG é servir como um índice amplamente 
representativo do mercado brasileiro de valores com um perfil ESG 
melhorado, enquanto oferece características de risco/retorno similares 
às do seu benchmark, o S&P Brazil BMI. O índice não se concentra na 
seleção de empresas com base em suas pontuações ESG, entretanto, 
a pontuação determina a representação das companhias no índice. 
Isto significa que as empresas com pontuações ESG mais elevadas 
têm um maior peso. As empresas com pontuações mais baixas são 
incentivadas a melhorar seus programas, práticas e políticas para ajudar 
a aumentar suas pontuações e possivelmente seu peso no índice.
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2. Como tem sido a demanda por ESG nos últimos anos e qual é a importância que  
esses critérios terão no futuro?

Iuri: Vários estudos demonstraram que empresas com melhores práticas ESG aumentam os retornos em longo 
prazo. Em geral, essas empresas desenvolvem negócios resistentes e sólidos, pois são mais capazes de lidar com 
externalidades e se adaptar a novos comportamentos de consumo e exigências regulatórias. 

O modelo capitalista mudou e hoje as empresas precisam agregar valor para um espectro diverso de partes 
interessadas, que inclui acionistas, funcionários, provedores, membros da comunidade local e a sociedade. A 
urgência que os princípios ESG trazem consigo é um compromisso social global, conforme definido pelos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU e pelo Acordo de Paris, e cada pessoa e empresa deve desempenhar seu papel 
para ajudar a alcançar um mundo melhor e mais sustentável.

Acreditamos que as empresas com melhores práticas ESG serão a prioridade dos investidores no longo prazo.

3. Por que um índice ESG está sendo lançando agora no Brasil? 

Silvia: Do mesmo modo que em outros países, descobrimos que atualmente no Brasil há um apetite crescente por 
informações sobre ESG. O conceito do investimento sustentável não é novo, de fato, os nossos índices ESG mais 
antigos, os Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), remontam a 1999. Desde então, e especialmente nos últimos 
anos, tem havido um interesse crescente nos critérios ESG. Em 2005, a B3 lançou um índice sustentável, o Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE), que ajudou a trazer o conceito de sustentabilidade para o mercado brasileiro. 
Quinze anos depois, emissores, gestores de ativos, proprietários de ativos e reguladores estão participando ativamente 
do processo de avaliação e do investimento sustentável. Muitos estão procurando ferramentas ESG aprimoradas 
em comparação com a primeira geração de índices sustentáveis. Graças aos avanços nos dados ESG e às contínuas 
inovações no investimento com base em índices, podemos atender a esta demanda com um índice construído sobre 
conjuntos de dados mais profundos.

4. Por que você acha que os participantes do mercado estão procurando estratégias  
ESG hoje no Brasil?

Iuri: ESG é um movimento global e o mercado financeiro no Brasil está evoluindo junto com ele. 

ESG vem evoluindo há pelo menos 20 anos e cresceu muito em 2018. Investidores institucionais internacionais têm 
promovido a agenda local, exigindo informações dos gestores de ativos locais sobre a integração de critérios ESG. 
Também tem havido uma demanda recente por parte de famílias ricas, especialmente clientes de segunda geração, 
uma vez que solicitam produtos sustentáveis de seus bancos.

5. Você pode explicar com mais detalhes a construção do índice e como ele é  
diferente do ISE existente? 

Silvia: O Índice S&P/B3 Brasil ESG utiliza uma metodologia simples e fácil de replicar. Ele começa com o universo amplo 
do S&P Brazil BMI, que tinha 167 ações em 31 de agosto de 2020. As empresas não negociadas na B3 são removidas. 
Em seguida, são excluídas todas as empresas que não cumprem os princípios do Pacto Global das Nações Unidas 
(UNGC) ou que não têm uma pontuação ESG da S&P DJI. As empresas restantes compõem o índice, que tinha 96 
companhias em 31 de agosto de 2020. Logo depois, as ações são ponderadas de acordo com as suas pontuações ESG, 
sujeitas a um teto de 10% ou a um teto de liquidez que limita o peso de uma empresa a não mais de quatro vezes sua 
liquidez, o que for menor. Isto é importante para garantir que o índice seja replicável. 

Para o cálculo das pontuações ESG da S&P DJI, o Índice S&P/B3 Brasil ESG utiliza a mundialmente reconhecida 
Avaliação de Sustentabilidade Corporativa (CSA) da SAM. A SAM, parte da S&P Global, trabalha com empresas listadas 
em bolsa desde 1999, ensinando e assessorando as companhias a respeito de participar destas avaliações, o que elas 
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podem fazer diretamente respondendo aos questionários, ou indiretamente, mediante uma avaliação da SAM baseada 
em informações publicamente disponíveis. A experiência da SAM nesta área é inestimável para o desenvolvimento 
destes índices. 

Enquanto isso, o ISE da B3 é um dos índices ESG mais antigos do mundo. Tem um foco restrito e doméstico, e seleciona 
um máximo de 40 ações líquidas que atendem aos critérios de sustentabilidade determinados pelo Conselho 
Deliberativo do ISE (CISE). Em 31 de agosto de 2020, o índice incluía 36 ações. A avaliação é realizada pelo Centro de 
Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces) e é regida pelo CISE. O conselho é presidido pela B3 
e é composto por mais de 10 entidades locais, incluindo Abrapp, Anbima e a Corporação Financeira Internacional (IFC), 
entre outros membros ilustres. 

6. Por que selecionaram o Índice S&P/B3 Brasil ESG como alicerce de uma estratégia  
baseada em índices? 

Iuri: O índice é amplo (96 ações), diversificado e menos concentrado: as 10 primeiras posições representam 38% do 
mercado contra 45% do iBovespa e 62% do ISE. Os setores bancário, de consumo e industrial são os que têm maior 
peso no índice, enquanto os setores de commodities e petróleo são menos representativos. 

As ações são ponderadas no índice de acordo com suas pontuações ESG calculadas pela S&P DJI, uma metodologia 
única que favorece as empresas com altos padrões ESG.

7. O que esperam alcançar com o Índice S&P/B3 Brasil ESG?

Silvia: Esperamos alcançar vários objetivos com este índice. Em primeiro lugar, queremos elevar o conceito do 
investimento sustentável em geral. Em segundo lugar, esperamos que o índice sirva como a principal referência ESG no 
Brasil e como a base subjacente de produtos financeiros, tanto ativos quanto passivos. Em terceiro lugar, esperamos 
motivar as empresas listadas a continuar participando do processo de avaliação e assim melhorar seus programas ESG 
a cada ano. Finalmente, de um ponto de vista idealista, esperamos que com o tempo todas as empresas estabeleçam 
práticas responsáveis para administrar suas metas ESG com os mais altos padrões e responsabilidade, em prol do meio 
ambiente, do capital humano e da boa governança corporativa. 

8. Que desafios enfrentaram na criação deste índice e, no final, o que você achou surpreendente? 

Silvia: Com tantas opções para a concepção de índices ESG, foi um pouco difícil encontrar a mistura certa entre um 
índice ESG focado nas empresas com melhores pontuações ESG e um índice representativo e replicável. Acho que 
depois de várias tentativas, a nossa equipe de Global Research & Design conseguiu encontrar o equilíbrio certo. A 
surpresa para mim veio após o lançamento. Foi interessante ver o impacto do índice e como isso levou muitas empresas 
listadas a descobrir mais sobre os critérios ESG, seja a respeito das suas pontuações ESG, do processo, dos prazos ou 
do próprio índice. Esta resposta não acontece com frequência, mas estamos cientes de que o impacto que este índice 
pode ter no mercado é similar ao dos movimentos do S&P 500 ou do iBovespa. 

Para saber mais sobre o índice, incluindo informações específicas sobre a metodologia das pontuações e formas de 
acessar os dados, confira as perguntas frequentes e a metodologia do índice.

9. O que há por fazer para promover os critérios ESG na região e como esta nova estratégia 
baseada em índices pode ajudar com esses esforços?

Iuri: Para promover ESG no mercado brasileiro, as empresas precisam ser mais transparentes na divulgação dos fatores 
ESG importantes que afetam positiva ou negativamente seu desempenho. Há uma ampla gama de características ESG 
e os investidores precisam ser educados sobre quais características podem trazer riscos e oportunidades para cada 
setor e empresa.

https://portugues.spindices.com/indices/equity/sp-500
https://portugues.spindices.com/documents/education/faq-spdji-esg-scores-por.pdf
https://portugues.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-b3-indices-portuguese.pdf
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