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RACIONAL PARA A CONSTRUÇÃO DO ÍNDICE
O estabelecimento da tese de investimento do ICDPR70 envolveu diversas discussões e consultas relativas às
premissas, estratégias e abordagens do investimento responsável. A principal referência global no assunto, o
PRI - Princípios para o Investimento Responsável, define o tema como “a estratégia e prática para
incorporar fatores ambientais, sociais e de governança corporativa na decisão de investimento e
participação acionária ativa”.
Existem várias estratégias possíveis para a adoção do investimento responsável, podendo envolver
abordagens como a exclusão de ativos ou setores específicos, o desenvolvimento de um produto temático
com objetivos específicos, a integração transversal destes aspectos à formação do portfólio e/ou o
engajamento dos investidores junto às empresas investidas.
Para a construção do índice, foram observados critérios técnicos e práticos que vieram das contribuições do
Conselho Técnico Consultivo do CDP, da demanda de investidores e respeitando as características do
mercado de capitais brasileiro.

METODOLOGIA

1. UNIVERSO DE INVESTIMENTOS
O primeiro recorte do universo de investimentos do índice é o das empresas que respondem ao questionário
de Clima do CDP. Uma das maneiras de engajamento do CDP com as empresas é através de questionários
técnicos que endereçam, de forma independente, três aspectos: Clima, Água e Florestas. A análise
compilada dos resultados destes três questionários forma um score ambiental das empresas.
Para o ICPR70, a decisão de usar apenas o questionário de Clima no Brasil foi estabelecida para dar um maior
escopo ao índice, pois a adoção de todos os questionários resultaria em uma carteira muito concentrada e
de difícil adoção pelos investidores.
Outro critério analisado foi a exclusão de setores ou ativos específicos da carteira do índice. Esta é uma
questão que esbarra não somente nas convicções de cada instituição/investidor, mas também nos próprios
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conceitos e estratégias de investimento responsável. Para a definição desta questão no índice brasileiro,
foram considerados os seguintes aspectos:
•

•

•

O PRI considera que o investimento responsável não presume o investimento em um produto ou
estratégia específica, e sim a inclusão dos aspectos ESG no processo de tomada de decisão e práticas
de stewardship dos investidores para uma adequada gestão de risco e retorno dos ativos.
A exclusão setorial ou de ativos específicos não é uma regra entre os índices de sustentabilidade. É o
caso do próprio Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, do Dow Jones Sustainability Index e
do índice Euronext CDP Environmental World, por exemplo. No caso do DJSI e do Euronext CDP, que
possuem uma família de índices, foram desenvolvidos sub-índices com alguns critérios de exclusão,
como o Euronext CDP Environmental France Ex Oil & Gas, por exemplo, que exclui as empresas do
setor de petróleo.
Considerando as características do mercado de capitais brasileiro, com um número restrito de
empresas listadas e fortemente baseado no setor de commodities, a restrição setorial incorreria em
uma maior concentração das empresas na carteira, o que poderia dificultar a formação de produtos
de investimento baseados no índice.

Em função destas questões, o ICDPR70 não considera a exclusão automática de setores ou ativos e abrange
em seu universo de investimentos as 100 empresas mais líquidas, segundo o índice de negociabilidade
calculado especificamente para o índice. O objetivo é analisar e considerar, especificamente, a resiliência
das empresas em uma economia em transição para o baixo carbono, o que significa que as empresas são
avaliadas em relação ao seu plano de descarbonização e gestão de riscos climáticos, segundo a metodologia
globalmente reconhecida do CDP e alinhada com as recomendações da TCFD (Task Force on Climate-related
Financial Disclosures), disponível em https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies.

1.1. ELEGIBILIDADE.
Os critérios de elegibilidade para a construção da carteira são:
•
•

•
•
•
•
•
•
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Ter score CDP no mínimo igual a “B-”;
Ser empresa convidada para reportar a investidores (“investor requested company”) ou reportar a
investidores de maneira voluntária (“Self Selected Company”), no questionário de mudanças
climáticas
Reportar publicamente (“permission status public”);
Submeter a resposta ao CDP regionalmente, e não via matriz (“see another”);
Estar entre as 100 ações mais bem posicionadas no critério de negociabilidade;
Ter sido negociada em 99% dos pregões no ano anterior à formação da carteira;
Não estar em processo de Recuperação Judicial; e
Não ter o preço por ação abaixo de R$1,00 por 30 pregões seguidos, antecedentes à formação da
carteira.
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2. PONDERAÇÃO E CONSTRUÇÃO | SCORE E LIQUIDEZ
O processo para a decisão de cada critério avaliou prós e contras em relação à aderência do índice às
melhores práticas de resiliência climática e à replicabilidade da carteira por investidores institucionais. Desta
forma, foi estabelecida a ponderação de 70% para o score CDP e 30% para os critérios de negociabilidade e
liquidez.
O ICDPR70 contempla as empresas que possuem um nível de conscientização elevado (score CDP “B-”) sobre
o tema dentro da sua estratégia e gestão de riscos. Nesse sentido, as empresas com melhores avaliações no
score CDP tem um peso maior na formação do índice.

A inclusão do critério de liquidez, a inexigibilidade de empresas em situação de Recuperação Judicial e o
tratamento de empresas consideradas penny stocks (valor da ação inferior a R$ 1,00) foram demandas dos
investidores consultados no processo de construção do índice, considerando a importância de se criar uma
carteira mais orientada para o mercado e a formação de produtos de investimento.
O critério de liquidez, foi endereçado através da classificação das ações com base em um de índice de
negociabilidade, que por sua vez, é calculado considerando o volume e número de negociações das
empresas na B3 no ano anterior à formação do índice, conforme fórmula abaixo:

Apenas as empresas com os 100 melhores índices de negociabilidade serão elegíveis a fazer parte do
ICDPR70. Além deste filtro, também só serão elegíveis as ações que forem negociadas em 99% dos pregões
do ano anterior à formação da carteira.
Da mesma forma que na consideração do universo de investimentos, entende-se que estas abordagens são
algumas das muitas possíveis para a construção de um índice. O que se ressalta é a importância da
construção coletiva e a orientação do índice para as demandas de mercado, evitando, neste momento,
carteiras muito concentradas ou que inviabilizem o referenciamento de fundos ou outros produtos
financeiros.
Uma vez a carteira formada, é feito uma análise de outlier estatístico que visa limitar os efeitos de
concentração em um ou um pequeno conjunto de ações. Caso haja valores excedentes ao limite de
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concentração, estes são redistribuídos, proporcionalmente, priorizando as empresas que tiverem a melhor
avaliação do score CDP, que seriam as empresas com avaliação “A”. Se for observado que todas as empresas
com esta avaliação tenham atingido o limite de concentração, o excedente será distribuído entre as
empresas com avaliação “A - “, e assim, sucessivamente, até que a carteira tenha atingido 100% respeitando
o limite concentração estabelecido pela análise de outlier estatístico.
Após esta etapa, a carteira passa por um processo de análise e aprovação do Conselho Técnico Consultivo do
CDP.

3. VALIDAÇÃO
Uma vez a carteira final estabelecida, esta é apresentada ao Conselho Técnico Consultivo do CDP, em
reunião ordinária e periódica.
Como parte do processo de avaliação, o Conselho analisa a formação final da carteira e debate os resultados
de análises suplementares. Uma vez carteira aprovada, ela passa para o próximo estágio que é a divulgação
pública.
Além da aprovação da carteira, é debatido também possíveis alterações na metodologia bem como a
manutenção, ou não, da mesma.
A pauta ICDPR70 tem como objetivo dirimir qualquer dúvida sobre a formação da carteira em uma única
sessão do Conselho. No entanto, caso haja a necessidade de aperfeiçoamentos ou ajustes na
carteira/metodologia, os pontos levantados pelo conselho serão endereçados para a Consultoria Resultante,
que tratará prontamente de tais pontos e submeterá os resultados ao Conselho para aprovação.

4. APRESENTAR O PORTFÓLIO PUBLICAMENTE
A carteira é publicada no site https://icdpr.net/ após aprovada pelo Conselho Técnico Consultivo do CDP
bem como seu acompanhamento diário.
Eventualmente, também serão publicadas matérias em mídias de grande circulação para que todos os
participantes do mercado tenham conhecimento dos dados.

5. CÁLCULO DA CARTEIRA
O ICDPR70 é calculado diariamente, utilizando a fórmula abaixo, e divulgado em D+1.

Onde:
n: número total de empresas que fazem parte da carteira teórica do índice

Pit : último preço da ação i no momento t
Qit : quantidade da ação i na carteira teórica no momento t

α: coeficiente de ajuste utilizado para trazer o valor do índice à sua base atual
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