
Índice CDP Brasil -
Resiliência Climática
(ICDPR-70)

Desempenho

O Índice CDP de Resiliência Climática foi
lançado no dia 31 de março de 2020 e se
baseia na valorização de uma carteira teórica,
composta por ações que atendem tanto aos
critérios de score do questionário de Clima do
CDP como a critérios de liquidez de mercado.
A seguir apresentamos o desempenho da
carteira do ICDPR-70 em relação aos
principais índices do mercado de ações
brasileiro desde o seu lançamento.

VVAR3 35.08%

BRKM5 31.22%

ECOR3 25.36%

BTOW3 25.08%

BRFS3 19.29%

Ação %

Top 5 Maiores Altas

Top 5 Maiores Quedas

Ação %
JBSS3 (7.84%)

SANB11 (5.56%)

PCAR3 (4.89%)

ITSA4 (1.56%)

BBDC4 (1.04%)

Disclaimers:

A construção da carteira e todas as simulações foram realizadas com base em
dados públicos licenciados pela B3 e informações autodeclaradas das
empresas participantes ao CDP.

Os resultados apresentados se baseiam em dados históricos, sem garantia de
rentabilidade futura das empresas que compõem a carteira do ICDPR-70

O cálculo da carteira do CDP é feito com base em critérios técnicos,
qualitativos e quantitativos, e não constitui uma recomendação de
investimentos.
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Os índices de mercado foram calculados com base 1.000 em 31/03/2020 para permitir a comparação de desempenho com o ICDPR70
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Divulgação da
Carteira

As empresas a seguir compõem a carteira do
ICDPR-70 e, vigente do dia 01 de abril de
2020 ao dia 31 de março de 2021.
Composição da carteira em 29/05/20:

ICDP

IBOV

IBXX

Saiba mais sobre a metodologia do ICDPR-70 aqui.

https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/005/029/original/%C3%8DNDICE_CDP_%281%29.pdf?1583874178
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/005/029/original/%C3%8DNDICE_CDP_%281%29.pdf?1583874178
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/005/029/original/%C3%8DNDICE_CDP_%281%29.pdf?1583874178

