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Nos últimos 20 anos, o S&P 500® passou por três mercados em baixa com rebaixamentos superiores a 30%: 

a bolha tecnológica de 2000-2001, a crise financeira global (CFG) e o sell-off por causa do coronavírus.  

Durante a bolha tecnológica y a CFG, vários índices de dividendos focados nos EUA ganharam do S&P 500. 

No entanto, durante o sell-off gerado pelo coronavírus, a maioria dos índices de dividendos perderam para 

este benchmark (confira o quadro 1).  

O objetivo deste artigo é analisar as caraterísticas desses índices de dividendos e os fatores que desta vez 

contribuíram para um baixo desempenho generalizado. 

Quadro 1: Excesso no retorno acumulado dos índices de dividendos vs. o S&P 500 em vários ciclos do mercado 

PERÍODO 
S&P 500 
Dividend 

Aristocrats 

S&P High 
Yield 

Dividend 
Aristocrats 

Dow Jones 
U.S. Dividend 

100 

Dow Jones 
U.S. Select 

Dividend 

S&P 500 Low 
Volatility High 

Dividend 

S&P 500 
High 

Dividend 
S&P 500 

1 de set. de 2000 - 9 de out. de 2002 4.70 15.53 7.82 6.83 0.87 -5.56 -47.41 

9 de out. de 2007 - 9 de mar. de 2009 -47.15 -52.89 -48.63 -60.32 -49.05 -70.13 -55.25 

19 de fev. de 2020 - 23 de mar. de 2020 -35.15 -36.23 -32.64 -40.64 -39.68 -45.62 -33.79 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de dezembro de 1999 até 30 de abril de 2020. Cifras com base em retornos diários em dólares. O 

desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos  e reflete desempenhos históricos hipotéticos. 

O S&P 500 Dividend Aristocrats foi lançado no dia 2 de maio de 2005. O S&P High Yield Dividend Aristocrats foi lançado no dia 9 de novembro de 

2005. O Dow Jones U.S. Dividend 100 Index foi lançado no dia 31 de agosto de 2011. O Dow Jones U.S. Select Dividend Index foi lançado no dia 3 de 

novembro de 2003. O S&P 500 Low Volatility High Dividend Index foi lançado no dia 17 de setembro de 2012. O índice S&P 500 High Dividend Index 

foi lançado no dia 21 de setembro de 2015.  

https://www.indexologyblog.com/2020/05/15/why-did-dividend-indices-underperform-during-the-coronavirus-sell-off/
https://portugues.spindices.com/indices/equity/sp-500


 

1) Nem todos os índices de dividendos são criados da mesma forma 

Cada família de dividendos tem caraterísticas únicas e é construída para atingir o seu objetivo de 

investimento.1 Estes índices possuem níveis variados do fator de qualidade incorporados na sua metodologia, 

e podem ser classificados em três categorias gerais: crescimento de dividendos, mistura de 

dividendos/qualidade, e altos dividendos. 

Quadro 2: Grupos de índices de dividendos 

  
Fonte: S&P Dow Jones Indices. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Embora uma exposição significativa destes índices ao fator de rendimento dos dividendos seja esperada, as 

diferenças de construção entre os índices podem levar a diferentes exposições de risco primárias e 

secundárias. Utilizando um modelo de risco, as exposições fundamentais dos índices de dividendos dos EUA 

foram analisadas em comparação com o S&P 500 durante 20 anos, desde 31 de dezembro de 1999 até 30 de 

abril de 2020. 

O trade-off esperado entre o rendimento dos dividendos e qualidade é tal que os índices com componentes 

com altos dividendos tendem a apresentar uma menor rentabilidade relativa e uma maior dívida, bem como 

um risco superior de cair nas “armadilhas do dividendo2”. Os índices que se focam em companhias que 

aumentam os seus dividendos ou que têm uma mistura de dividendos com o fator de qualidade tendem a ter 

um menor rendimento de dividendos, mas os seus dividendos tendem a ser mais sustentáveis, dadas suas 

caraterísticas de menor dívida e maior rentabilidade. 

Quadro 3: Exposição média dos índices de dividendos a fatores ativos em comparação com o S&P 500 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e modelo de risco acionário fundamental MH 4 da Axioma para os EUA. Dados de 31 de dezembro de 1999 até 30 
de abril de 2020. Cifras com base em retornos diários em dólares. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 1. Relações valor contábil-preço e 
ganhos-preço; 2. Rentabilidade e baixa alavancagem financeira; 3. Volatilidade e beta. 

 
1 https://www.indexologyblog.com/2020/05/12/sp-djis-dividend-indices-the-importance-of-incorporating-quality-screens/ 

2 Uma armadilha do dividendo acontece quando um rendimento elevado dos dividendos atrai investidores a uma companhia potencialmente 
problemática. 
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CRESCIMIENTO DE DIVIDENDOS                                     MISTURA DIVIDENDO/QUALIDADE                                        ALTOS DIVIDENDOS

S&P 500 Dividend 

Aristocrats

S&P High Yield 

Dividend 

Aristocrats

Dow Jones U.S. 

Dividend 100

Dow Jones U.S. 

Select Dividend

S&P 500 Low 

Volatility High 

Dividend

S&P 500 High 

Dividend

Intercepção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor1 0,01 0,20 0,04 0,40 0,45 0,50

Rendimento dos dividendos 0,33 0,54 0,72 1,11 1,42 1,53

Qualidade2 -0,10 -0,10 -0,15 -0,41 -0,57 -0,56

Crescimento -0,28 -0,29 -0,35 -0,39 -0,39 -0,42

Volatilidade3 -0,19 -0,12 -0,08 -0,16 -0,31 0,19

Tamanho -0,27 -0,45 -0,10 -0,38 -0,33 -0,40

Momento -0,22 -0,32 -0,14 -0,22 -0,47 -0,48

FATORES DE RISCO

CRESCIMIENTO DE DIVIDENDOS                                     MISTURA DIVIDENDO/QUALIDADE                                        ALTOS DIVIDENDOS

https://www.indexologyblog.com/2020/05/12/sp-djis-dividend-indices-the-importance-of-incorporating-quality-screens/
https://www.indexologyblog.com/2020/05/12/sp-djis-dividend-indices-the-importance-of-incorporating-quality-screens/


 

O quadro 3 mostra que todos os índices de dividendos têm uma menor exposição à volatilidade do que o seu 

benchmark. Além do mais, após examinar as exposições ao fator de tamanho, é evidente que os índices 

tiveram uma ponderação significativa às ações small cap. Isto não é surpresa, uma vez que os índices são 

ponderados equitativamente, por capitalização de mercado modificada ou pela rentabilidade. O último ponto 

de destaque é que todos os índices tiveram exposição a ações de baixo crescimento. 

Historicamente, em períodos de queda do mercado, as ações com uma menor volatilidade e uma maior 

pontuação de qualidade tenderam a ganhar do mercado geral e daquelas ações com uma maior volatilidade e 

menor qualidade. (Ung & Luk, 2016) Dadas as exposições a fatores, se espera que índices nas categorias de 

crescimento de dividendos e mistura de dividendo/qualidade tenham um melhor desempenho que índices com 

altos dividendos durante quedas do mercado. Isto é em grande parte consistente com o que foi observado 

durante a bolha tecnológica e a CFG. 

Em termos de exposição a setores, o quadro 4 mostra que todos os índices de dividendos analisados tiveram 

uma ponderação significativamente inferior ao setor de Tecnologia da Informação. Os índices da categoria de 

crescimento de dividendos apresentam exposições mais equilibradas que outras estratégias, que tendem a ter 

uma exposição positiva a empresas de Serviços de Utilidade Pública e imóveis. Dado que os setores 

defensivos tendem a ter um melhor desempenho do que os setores cíclicos durante quedas do mercado, é 

possível obter uma conclusão similar da análise baseada na exposição de fatores. 

Quadro 4: Exposição média dos índices de dividendos a setores em comparação com o S&P 500 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de dezembro de 1999 até 30 de abril de 2020. Cifras com base na composição setorial no final de 
mês. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. *Chamado “Serviços de Telecomunicações” antes de setembro de 2018. ^Os dados do setor de 
Imóveis començam em julho de 2016.º 

2) Por que esta vez é diferente? 

Embora cada cenário tenha apresentado circunstâncias e causas diferentes, o sell-off de ações provocado 

pelo coronavírus é impulsionado por impactos externos simultâneos da pandemia e pelo colapso do mercado 

do petróleo. O fechamento forçado da economia global e o efeito secundário do impacto dos preços do 

petróleo levaram a muitas empresas no mundo a anunciar diversas alterações aos seus programas de 

dividendos a fim de conservar capital. 

S&P 500 Dividend 

Aristocrats

S&P High Yield 

Dividend 

Aristocrats

Dow Jones U.S. 

Dividend 100

Dow Jones U.S. 

Select Dividend

S&P 500 Low 

Volatility High 

Dividend

S&P 500 High 

Dividend

Serviços de Comunicações* -1,54 -1,52 -0,33 -1,08 3,44 0,93

Bens de Consumo Discricionário 4,87 -2,03 -2,41 -2,50 -4,96 -1,53

Produtos Básicos de Consumo 13,26 6,05 12,32 -0,32 5,27 -1,29

Energia -6,80 -7,09 1,31 -3,09 -1,35 -2,66

Serviços Financeiros -1,42 5,75 -5,47 6,90 -2,50 4,04

Assistência Médica -1,24 -6,34 -3,34 -10,17 -7,43 -9,78

Industrial 4,62 2,71 2,34 -0,39 -1,22 -4,04

Tecnologia da Informação -17,52 -16,92 -10,32 -17,60 -15,84 -16,14

Materiais 6,32 5,45 1,88 5,54 3,29 3,75

Imóveis^ -0,93 4,29 -2,93 -2,93 17,05 17,95

Serviços de Utilidade Pública -0,37 13,18 4,54 23,24 18,24 23,51

PONDERAÇÃO 

SUPERIOR/INFERIOR A SETORES 

(%)

CRESCIMIENTO DE DIVIDENDOS                                     MISTURA DIVIDENDO/QUALIDADE                                        ALTOS DIVIDENDOS

https://www.indexologyblog.com/2020/05/05/impact-of-dividend-announcements-on-sp-dji-dividend-indices/
https://www.indexologyblog.com/2020/05/05/impact-of-dividend-announcements-on-sp-dji-dividend-indices/


 

Desde uma perspectiva de desempenho dos fatores, o sell-off teve como resultado um comportamento pouco 

comum de diversos fatores. Por exemplo, os fatores de baixa volatilidade e baixo beta, que são geralmente 

defensivos, não tiveram um desempenho superior acima do esperado, enquanto o fator de crescimento 

ganhou do fator valor (confira o quadro 5). O comportamento anormal apresentado por estes fatores levou a 

um desempenho inferior relativo dos índices entre o pico observado em 19 de fevereiro de 2020 e o valor 

mínimo em 23 de março de 2020. 

Quadro 5: Desempenho de fatores no mercado dos EUA durante quedas do mercado 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e modelo de risco acionário fundamental MH 4 da Axioma para os EUA. Dados de 31 de dezembro de 1999 até 30 
de abril de 2020. Cifras com base em retornos diários em dólares. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido 
para efeitos ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. 

Adicionalmente, desde uma perspectiva setorial, o setor geralmente defensivo de Serviços de Utilidade 

Pública teve um desempenho inferior, enquanto o de Tecnologia da Informação teve um desempenho 

superior. Isto também contribuiu para o desempenho inferior generalizado dos índices de dividendos. Os 

quadros 6-8 mostram a análise de atribuição de retornos de fatores e setores para cada um dos três períodos 

de queda do mercado. 

Os índices focados nas empresas com crescimento de dividendos ou com uma mistura de dividendos e 

qualidade protegeram melhor os investidores de grandes perdas durante a bolha tecnológica e a CFG, mas 

não durante o recente sell-off por causa do coronavírus. Seria possível explicar este retrocesso no 

desempenho, até certo ponto, pelo comportamento pouco comum de alguns fatores (volatilidade e 

crescimento) e de alguns setores (Serviços de Utilidade Pública e Tecnologia da Informação). 

Bolha tecnológica CFG COVID-19

1 de set. de 2000 até  

9 de out. de 2002

9 de out. de 2007 até 

9 de mar.  de 2009

19 de fev. de 2020 até  

23 de mar. de 2020

Relación ganancias-precio Mayor valor 27,70 5,07 -3,62

Relación valor contable-precio Mayor valor 8,01 -8,92 -2,60

Rendimento dos 

dividendos
Tasa de dividendos Mayor valor 3,15 -5,58 -1,78

Apalancamiento financiero Mayor apalancamiento -1,16 -11,55 -3,46

Rentabilidad Mayor rentabilidad 28,17 9,15 5,97

Crescimento Crecimiento Mayor crecimiento -3,39 -2,16 -0,90

Beta Mayor beta -43,59 -17,46 -6,19

Volatilidad Mayor volatilidad -25,66 -20,45 -1,84

Tamanho Tamaño Mayor cap. de mercado -34,81 -11,83 2,81

Momento Momentum Alto momentum 5,39 5,88 -0,24

Volatilidade

CATEGORIA FATORES DE RISCO

 COMO INTERPRETAR A 

EXPOSIÇÃO POSITIVA A 

FATORES ATIVOS

Valor

Qualidade



 

Quadro 6: CFG – Atribuição sobre o retorno dos índices de dividendos ajustada pelo risco 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e modelo de risco acionário fundamental MH 4 da Axioma para os EUA. Dados de 1 de setembro de 2000 até 9 de 
outubro de 2002. Cifras com base em retornos diários em dólares. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido 
para efeitos ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. O S&P 500 Dividend Aristocrats foi lançado no dia 2 de maio de 2005. O S&P 
High Yield Dividend Aristocrats foi lançado no dia 9 de novembro de 2005. O Dow Jones U.S. Dividend 100 Index foi lançado no dia 31 de agosto de 
2011. O Dow Jones U.S. Select Dividend Index foi lançado no dia 3 de novembro de 2003. O S&P 500 Low Volatility High Dividend Index foi lançado no 
dia 17 de setembro de 2012. O índice S&P 500 High Dividend Index foi lançado no dia 21 de setembro de 2015. 1. Relações valor contábil-preço e 
ganhos-preço; 2. Rentabilidade e baixa alavancagem financeira; 3. Volatilidade e beta. 
 
 

Quadro 7: Bolha tecnológica – Atribuição sobre o retorno dos índices de dividendos ajustada pelo risco 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e modelo de risco acionário fundamental MH 4 da Axioma para os EUA. Dados de 9 de outubro de 2007 até 9 de 
março de 2009. Cifras com base em retornos diários em dólares. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido 
para efeitos ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. O S&P 500 Dividend Aristocrats foi lançado no dia 2 de maio de 2005. O S&P 
High Yield Dividend Aristocrats foi lançado no dia 9 de novembro de 2005. O Dow Jones U.S. Dividend 100 Index foi lançado no dia 31 de agosto de 
2011. O Dow Jones U.S. Select Dividend Index foi lançado no dia 3 de novembro de 2003. O S&P 500 Low Volatility High Dividend Index foi lançado no 
dia 17 de setembro de 2012. O índice S&P 500 High Dividend Index foi lançado no dia 21 de setembro de 2015. 1. Relações valor contábil-preço e 
ganhos-preço; 2. Rentabilidade e baixa alavancagem financeira; 3. Volatilidade e beta. 
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S&P High Yield 
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Dow Jones U.S. 

Dividend 100

Dow Jones U.S. 

Select Dividend

S&P 500 Low 

Volatility High 

Dividend

S&P 500 High 

Dividend

Intercepção 0,00 9,19 8,12 3,92 6,44 4,16

Valor1 3,58 5,22 5,87 6,49 7,15 5,48

Rendimento dos dividendos 1,28 2,06 2,48 3,17 2,85 2,25

Qualidade2 0,28 -2,41 -1,96 -5,44 -1,20 -3,91

Crescimento 0,91 0,87 1,14 1,64 1,13 1,32

Volatilidade3 24,35 24,59 26,41 19,07 26,72 20,08

Tamanho 11,05 16,82 15,30 20,81 15,50 16,99

Momento 1,03 1,23 0,88 1,27 0,55 -0,49

Outros -2,73 -4,09 -2,66 -3,17 -2,42 -1,79

7,69 1,98 -0,89 3,07 -0,65 -2,61

Efeito específico do risco de ações 4,78 6,61 2,77 1,66 -2,01 3,65

Efeito total do risco 52,22 62,06 57,47 52,50 54,06 45,13

Setorial

FATORES DE RISCO

CRESCIMIENTO DE DIVIDENDOS                                        MISTURA DIVIDENDO/QUALIDADE                                           ALTOS DIVIDENDOS

S&P 500 Dividend 
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Dividend 
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Dow Jones U.S. 

Dividend 100

Dow Jones U.S. 

Select Dividend

S&P 500 Low 

Volatility High 

Dividend

S&P 500 High 

Dividend

Intercepção 0,81 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00

Valor1 -0,18 -1,33 0,14 -1,19 -0,68 -2,16

Rendimento dos dividendos -0,74 -2,00 -1,76 -2,00 -3,32 -2,95

Qualidade2 -0,66 -2,84 -0,32 -3,02 -3,01 -4,61

Crescimento 0,27 0,38 0,28 0,50 0,22 0,43

Volatilidade3 2,22 -0,80 3,56 -3,06 6,66 -6,47

Tamanho 1,50 2,72 -0,33 3,01 1,82 2,25

Momento -0,24 -0,46 -0,13 -0,35 -0,60 -0,84

Outros 0,53 1,13 0,39 0,71 0,94 0,67

0,75 4,37 3,74 3,69 4,99 1,83

Efeito específico do risco de ações 4,69 0,81 -0,63 -3,26 -1,31 -3,28

Efeito total do risco 8,97 1,97 8,75 -4,96 5,70 -15,12

Setorial

FATORES DE RISCO

CRESCIMIENTO DE DIVIDENDOS                                     MISTURA DIVIDENDO/QUALIDADE                                        ALTOS DIVIDENDOS



 

Quadro 8: Sell-off por causa do coronavírus – Atribuição sobre o retorno dos índices de dividendos ajustada 
pelo risco 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e modelo de risco acionário fundamental MH 4 da Axioma para os EUA. Dados de 19 de fevereiro de 2020 até 23 
de março de 2020. Cifras com base em retornos diários em dólares. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é 
fornecido para efeitos ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. O S&P 500 Dividend Aristocrats foi lançado no dia 2 de maio de 2005. O 
S&P High Yield Dividend Aristocrats foi lançado no dia 9 de novembro de 2005. O Dow Jones U.S. Dividend 100 Index foi lançado no dia 31 de agosto 
de 2011. O Dow Jones U.S. Select Dividend Index foi lançado no dia 3 de novembro de 2003. O S&P 500 Low Volatility High Dividend Index foi lançado 
no dia 17 de setembro de 2012. O índice S&P 500 High Dividend Index foi lançado no dia 21 de setembro de 2015. 1. Relações valor contábil-preço e 
ganhos-preço; 2. Rentabilidade e baixa alavancagem financeira; 3. Volatilidade e beta. 

Referências 
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Dividend 

Aristocrats

Dow Jones U.S. 

Dividend 100

Dow Jones U.S. 

Select Dividend

S&P 500 Low 

Volatility High 

Dividend

S&P 500 High 

Dividend

Intercepção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor1 -0,01 -0,39 -0,11 -0,78 -0,89 -0,92

Rendimento dos dividendos -0,43 -0,67 -0,92 -1,32 -1,73 -1,74

Qualidade2 -0,34 -0,43 -0,15 -1,26 -1,75 -1,66

Crescimento 0,18 0,18 0,21 0,24 0,24 0,26

Volatilidade3 0,90 0,67 0,20 1,28 2,23 -0,34

Tamanho -0,61 -0,97 -0,20 -0,83 -0,75 -0,86

Momento 0,07 0,08 0,04 0,05 0,12 0,09

Outros 0,05 -0,67 0,18 -0,57 -0,55 -0,84

-1,02 -1,17 0,36 -2,10 -2,42 -3,55

Efeito específico do risco de ações -0,15 0,94 1,54 -1,55 -0,40 -2,27

Efeito total do risco -1,36 -2,44 1,15 -6,85 -5,89 -11,83

Setorial

FATORES DE RISCO

CRESCIMIENTO DE DIVIDENDOS                                     MISTURA DIVIDENDO/QUALIDADE                                        ALTOS DIVIDENDOS
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conforme detalhado em um memorando de oferta ou documento similar que seja preparado por ou em nome do emitente do fundo de investimento 
ou outro produto de investimento ou veículo. A S&P Dow Jones Indices não é uma consultoria fiscal. É preciso que um consultor fiscal avalie o 
impacto de quaisquer títulos isentos de impostos nas carteiras e as consequências de alguma decisão particular de investimento. A inclusão de um 
título em um índice não é uma recomendação da S&P Dow Jones Indices para comprar, vender ou deter tal título, nem deve ser considerado como 
um aconselhamento de investimento. 

Estes materiais foram preparados unicamente com fins informativos baseados nas informações geralmente disponíveis para o público e obtidas de 
fontes consideradas como confiáveis. Nenhum conteúdo nestes materiais (incluindo dados de índice, classificações, análises e dados relacionados a 
crédito, modelos, software ou outros aplicativos ou informações destes) ou qualquer parte deste (Conteúdo) pode ser modificado, submetido à 
engenharia reversa, reproduzido ou distribuído de nenhuma forma, por nenhum meio, nem armazenado em bases de dados ou sistema de 
recuperação, sem o consentimento prévio por escrito da S&P Dow Jones Indices. O Conteúdo não deve ser usado para nenhum fim ilegal ou não 
autorizado. A S&P Dow Jones Indices e seus provedores de dados terceirizados e licenciadores (coletivamente “Partes da S&P Dow Jones Indices”) 
não garantem a precisão, integralidade, oportunidade ou disponibilidade do Conteúdo. As partes da S&P Dow Jones Indices não são responsáveis 
por quaisquer erros ou omissões, independentemente da causa, nos resultados obtidos do uso do Conteúdo. O CONTEÚDO É FORNECIDO “NO 
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. AS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES SE ISENTAM DE QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM 
FIM OU USO EM PARTICULAR, ISENÇÃO DE BUGS, ERROS OU DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE A FUNCIONALIDADE DO CONTEÚDO 
SERÁ ININTERRUPTA OU QUE O CONTEÚDO OPERARÁ COM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU DE HARDWARE. Sob 
nenhuma circunstância, as Partes da S&P Dow Jones Indices serão responsáveis a qualquer parte, por quaisquer danos diretos, indiretos, 
incidentais, exemplares, compensatórios, punitivos, especiais ou consequenciais, custos, despesas, custas legais ou perdas (incluindo, sem 
limitação, perda de rendimentos ou perda de lucros e custos de oportunidades); em conexão com qualquer uso do Conteúdo, mesmo se aconselhado 
da possibilidade de tais danos. 

A S&P Global mantém algumas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a independência e a 
objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, algumas unidades de negócios da S&P Global poderão ter informações que não 
estejam disponíveis para outras unidades de negócios. A S&P Global estabelece políticas e procedimentos para manter a confidencialidade de 
algumas informações não públicas recebidas em conexão com cada processo analítico. 

Além disto, a S&P Dow Jones Indices presta uma ampla gama de serviços a, ou relacionados com, muitas empresas, incluindo emissoras de títulos, 
consultoras de investimentos, corretoras, bancos de investimentos, outras instituições financeiras e intermediários financeiros; e, em conformidade, 
pode receber taxas ou outros benefícios econômicos dessas empresas, incluindo empresas cujos títulos ou serviços possam recomendar, classificar, 
incluir em portfólios modelos, avaliar, ou abordar de qualquer outra forma. 

Este documento foi traduzido para o português apenas para fins de conveniência. Se existirem diferenças entre as versões do documento em inglês 
e português, a versão em inglês prevalecerá. 

 


