
Nem todos os mercados emergentes são iguais. 
Diversos fatores, incluindo combinações de países e 
regiões, podem criar grandes diferenças de desempenho 
e padrões de retorno. Se você quiser aumentar 
seus retornos através de exposição em mercados 
internacionais, você poderá se aprofundar, indo além 
das referências tradicionais de base ampla, avaliando 
verdadeiramente o valor de uma alocação a qualquer das 
economias emergentes do mundo.

MERCADOS EMERGENTES:  
Qual é a sua referência?

>



Reconhecer o Valor Agregado de uma Abordagem de Mercados Emergentes 
Não Tradicionais 

Selecionar a referência correta é uma etapa crítica na avaliação confiável de carteiras de mercados emergentes. A falta de conscientização 
sobre as diferenças de metodologias de índice podem significar a diferença entre marcar um gol ou chutar fora. Por que? A seleção de país ou 
inclinações em exposição regional em uma referência podem influenciar fortemente o desempenho ao longo do tempo, o que conta muito no 
longo prazo. 

Uma compreensão clara da metodologia de uma referência pode ser uma ferramenta importante para o mapeamento de carteiras de mercados 
emergentes. Alguns componentes chave a ser considerados incluem: 

Inclusão de País
A classificação de países é, ao mesmo tempo, uma arte e ciência. 
Portanto, uma combinação de análise quantitativa e qualitativa é um 
componente importante do processo de classificação utilizado para 
avaliar mercados globais. O gráfico abaixo ilustra o forte impacto que 
a ponderação dos países podem ter no desempenho.

Ponderação por Setor
Pesos por setores variam amplamente entre os diversos mercados 
emergentes. Por exemplo, a Região Ásia-Pacífico tem exposição 
significativa à informática, um setor que praticamente não tem 
representatividade nas outras regiões emergentes. Por outro lado, a 
América Latina e Europa Emergente têm ponderações  mais elevadas 
de energia e materiais, visto que essas regiões contêm países ricos em 
recursos naturais, como a Rússia e o Brasil.

Fonte: S&P Dow Jones Indices, MSCI. Dados de 30 de setembro de 2002 até 30 de setembro de 2012. Os gráficos são fornecidos para fins ilustrativos. 
O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

O Fascínio dos Mercados Emergentes 
Ao longo dos anos, as ações de mercados emergentes se tornaram uma parte estável do processo de formação de carteira, e a política de portas 
abertas da maioria dos países emergentes só aumentou este fascínio. Como uma categoria de investimentos distinta e uma fonte de oportunidades de 
investimento, a atratividade dos mercados emergentes também pode ser atribuída a: 

Para navegar de forma adequada nestas águas, é necessário ter o conjunto de ferramentas adequado, para calcular o valor agregado de referências 
sem base ampla.

1 
CRESCIMENTO ECONÔMICO  

  Os mercados emergentes tornaram-se 
um motor de crescimento do mundo, 
superando o desempenho dos EUA e 
de outros mercados desenvolvidos por 
uma grande margem. De acordo com 
previsões do Fundo Monetário Inter-
nacional, as economias emergentes 
representarão cerca de 70% do cresci-
mento do PIB mundial já em 2014, e 
sua  participação no PIB mundial total 
poderá exceder 50% a curto prazo.

2  MAIOR LIQUIDEZ 

  Ações de mercados emergentes 
estão se tornando uma parte cada 
vez maior do conjunto de 
oportunidades de investimento, pois 
estes mercados tiveram crescimento 
exponencial de capitalização de 
mercado. Desde 1985, a participação 
dos mercados emergentes na 
capitalização global total aumentou 
de 4% para 25%.

3  DIVERSIFICAÇÃO 

  Ações de mercados emergentes 
servem de fonte de diversificação, 
pois seus retornos mantêm 
correlações relativamente baixas 
com os mercados acionários dos EUA 
e outros mercados desenvolvidos.

No período de 10 anos indicado, o S&P 
Emerging BMI superou o MSCI Emerging 
Markets Index devido a:

•  Escolha do País - A Coreia do Sul 
não se qualifica para inclusão no 
S&P Emerging BMI, porém 
correspondeu a 15% do MSCI 
Emerging Markets Index

•  Cobertura mais ampla - ações 
de baixa capitalização são 
componentes importantes do S&P 
Emerging BMI, mas são não incluídas 
no MSCI Emerging Markets Index

700

600

500

400

300

200

100

0
SEP 02 SEP 04 SEP 06 SEP 08 SEP 10 SEP 12

S&P Emerging BMI MSCI EM



O Big Bang das Ações de Baixa Capitalização 
As ações de baixa capitalização dos mercados emergentes têm 
mostrado claramente sua agilidade. Durante os últimos 10 anos, o índice 
S&P Emerging SmallCap teve um retorno anualizado de 20,2%, 
superando a Taxa Composta de Crescimento Anual de 17,6% do índice 
S&P Emerging LargeMidCap com um nível modestamente mais elevado 
de volatilidade (desvio padrão em 10 anos, anualizado, de 26% x 24%). 

Combinações regionais
Com base na geografia dos mercados emergentes, grandes variações 
de desempenho indicam um forte potencial para a geração de alfa 
significativo, ao implementar uma abordagem tática de alocação de 
ativos. Isto é particularmente importante ao avaliar, dinamicamente, 
uma combinação de mercados emergentes.

Fonte: S&P Dow Jones Indices, MSCI. Dados de 30 de setembro de 2012. Os gráficos são fornecidos para fins ilustrativos. O desempenho passado não é garantia de 
resultados futuros.

Ações de baixa 
capitalização 
em mercados 
emergentes tiveram 
um bom desempenho 
ao  longo prazo nas 
principais regiões 
globais

Por que Escolher Nossos Índices 
de Mercados Emergentes?
Como provedores de ferramentas de mercados emergentes calculadas de forma 
independente e sólida, oferecemos um conjunto diversificado de índices para 
ajudá-lo a navegar num verdadeiro oceano de opções baseadas em índices que 
são comuns nos mercados emergentes.

Continuamos a ser uma força inovadora no desenvolvimento de índices que medem 
diferentes segmentos dos mercados emergentes, para obter 
exposições mais direcionadas:

>    Temos vários índices na nossa plataforma que medem grupos específicos de regiões 
e países, incluindo o S&P BRIC 40, S&P SMIT 40, S&P CIVETS 60 e S&P Next 
Emerging 40.

>     Oferecemos também índices alternativamente ponderados, como S&P BMI Emerging 
Markets Low Volatility, S&P GIVI Emerging e S&P Emerging Markets Core.

>    Além disso, projetamos índices para gerar renda alta de dividendos para aqueles em 
busca de um “melhor beta”, assim como índices projetados para gerar alta receita 
de dividendos proporcionando  exposição a ações ordinárias de alto rendimento, tais 
como S&P Emerging Dividend Opportunities e Dow Jones Emerging Markets Select 
Dividend.
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Nossos Índices de Mercados Emergentes 
Não há dois mercados emergentes idênticos em qualquer região. Por isso oferecemos uma ampla gama de índices de ações visando a investibilidade, 
para uma gestão mais eficiente de carteiras ou como suporte de produtos estruturados e ETFs.

Copyright © 2013, S&P Dow Jones Indices LLC, subsidiária da McGraw Hill Financial, Inc. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. A redistribuição, reprodução e/
ou fotocópia, na íntegra ou parcial, sem autorização escrita, são proibidas. Standard & Poor’s e S&P são marcas registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC 
(“S&P”), uma subsidiária da McGraw Hill Financial, Inc. Dow Jones é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). S&P Dow Jones Indices LLC, 
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NOME DO ÍNDICE MOEDA
SÍMBOLO NA 
BLOOMBERG NOME DO PRODUTO NEGOCIADO EM BOLSA

SÍMBOLO 
NO ETF

S&P Emerging BMI USD SCRTEM SPDR S&P Emerging Markets ETF GMM

S&P Emerging Markets Core Index USD SPEMC EGShares Emerging Markets Core ETF EMCR

S&P Asia Pacific Emerging BMI USD SCRTAE SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF GMF

S&P European Emerging BMI Capped USD SCRTCQEE SPDR S&P Emerging Europe ETF GUR

S&P Latin America BMI USD SCRTLA SPDR S&P Emerging Latin America ETF GML

S&P Mid-East and Africa BMI USD SCRTME SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF GAF

S&P China BMI USD SCRTCN SPDR S&P China ETF GXC

S&P Russia BMI Capped USD SPCQXRUP SPDR S&P Russia ETF RBL

S&P Emerging Under USD2 Billion USD SPBMKSUP SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF EWX

S&P Asia Pacific Emerging Under USD2 Billion USD SPAE2BUP Small Cap Emerging Asia Pacific ETF GMFS

S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index USD SPEMLVUP PowerShares S&P Emerging Markets Low Volatility Portfolio EELV

S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index USD  
JPY   
EUR

SPGTEDUP 
SPGTEDJP 
SPGTEDEP

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF EDIV

S&P Emerging Markets Domestic Demand Index USD SPEMDUN EGShares Emerging Markets Domestic Demand ETF EMDD

Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index USD DJEMDIVR iShares Dow Jones Emerging Markets Select Dividend ETF
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund

SEDY
DVYE

Dow Jones Emerging Markets Basic Materials Titans 30 Index USD DJEBMT EGShares Basic Materials GEMS ETF LGEM

Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans 30 Index USD DJECONT EGShares Emerging Markets ETF ECON

A S&P  Dow Jones Indices não patrocina, promove ou endossa  qualquer produto de investimento ligado a qualquer um dos nossos índices. A lista acima é uma list completa de 
todos os produtos presentemente ligados aos índices mencionados nesta publicação.

VISITE-NOS
Para obter mais informações sobre nossos índices de Mercados Emergentes ou para se inscrever para receber atualizações de 
cortesia sobre uma ampla gama de temas e eventos relacionados a índices, visite-nos em www.spdji.com
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Dubai  971 (0) 4 371 7131 Londres  44.207.176.8888                     1.877.325.5415 Tóquio  81 3-4550-8564

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


