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Paulo Sampaio nomeado diretor para o Cone Sul da América Latina pela S&P DJI 

São Paulo, 31 de março de 2015 - corroborando o seu papel como fornecedora líder de índices na 
América Latina, a S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) anunciou hoje que nomeou Paulo Sampaio como 
diretor para o Cone Sul da América Latina. Sampaio trabalhará no escritório recém-inaugurado da S&P 
DJI em São Paulo, Brasil. 

Nos últimos seis meses, a S&P DJI anunciou várias relações de intercâmbio memoráveis no Cone Sul da 
América Latina - em particular com a BM&FBOVESPA - que levaram ao desenvolvimento de uma ampla 
gama de novos e representativos benchmarks, bem como de soluções de investimentos indexadas a 
índices, mais amplas, para investidores dentro e fora da América Latina. Sampaio terá como foco 
principal o desenvolvimento dos negócios da S&P DJI na região e o fortalecimento das relações 
estratégicas locais. 

Sampaio possui mais de 22 anos de experiência (15 como diretor gerente) conduzindo uma das maiores 
associações financeiras do Brasil, a ANDIMA (Associação Nacional das Instituições do Mercado 
Financeiro). Aqui ele se concentrou em desenvolver a direção estratégica da ANDIMA no Brasil e também 
o desenvolvimento de produtos. Sampaio traz para a S&P DJI significativa experiência no gerenciamento 
de relações institucionais, particularmente em nível governamental. Ele começou sua carreira como 
gerente de pesquisa econômica em 1989 e tem bacharelado em ciências econômicas pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

"Estamos muito animados por trazermos para a equipe da S&P DJI América Latina alguém com este 
elevado nível de experiência no setor, sucesso comprovado e tamanha respeitabilidade.", comentou 
Antonio De Azpiazu, diretor da S&P DJI para a América Latina. "Paulo vem para a nossa organização com 
uma infinidade de habilidades, particularmente as de nível institucional, que permitirão à DJI S&P não 
apenas ampliar as relações de intercâmbio estratégico existentes no Cone Sul da América Latina, mas 
ainda possibilitarão trazer seus recursos de indexação de classe mundial para mais investidores e 
mercados na América do Sul". 

Agregando a nomeação de Sampaio, como diretor para o Cone Sul da América Latina com a contratação, 
no ano passado, de Manuel Gonzalez como diretor para o Cone Norte da América Latina (com escritório 
no México), a S&P DJI completou seu escopo na América Latina. Tanto Sampaio quanto Gonzalez se 
reporta para Antonio De Azpiazu, diretor da DJI S&P para a América Latina. 

Para obter mais informações, acesse: www.spdji.com.  

Sobre a S&P Dow Jones Indices 
S&P Dow Jones Indices LLC, uma parte da McGraw Hill Financial, é a maior fonte no mundo para 
conceitos, dados e pesquisas baseados em índices. Fonte de indicadores icônicos do mercado financeiro, 
como o S&P 500® e o Dow Jones Industrial Average®, a S&P Dow Jones Indices LLC tem mais de 115 anos 
de experiência construindo soluções inovadoras e transparentes para atender as necessidades de 
investidores. Mais ativos são investidos em produtos baseados em nossos índices do que de qualquer 
outro fornecedor no mundo. Com mais de 1.000.000 índices cobrindo uma ampla gama de classes de 
ações e de ativos em todo o mundo, a S&P Dow Jones Indices LLC define a forma como os investidores 
mensuram e negociam nos mercados. Para saber mais sobre nossa empresa, visite o site www.spdji.com. 
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Standard & Poor’s e S&P são marcas registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC, parte da 
McGraw Hill Financial. A Dow Jones é marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (doravante 
denominada “Dow Jones”). Estas marcas foram licenciadas para a S&P Dow Jones Indices LLC. Não é 
possível investir diretamente em um índice. A S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P e suas 
respectivas afiliadas (coletivamente "S&P Dow Jones índices") não patrocina, endossa, vende ou promove 
nenhum fundo de investimento ou outro meio de investimento que seja oferecido por terceiros e que vise 
a fornecer retorno de investimento com base no desempenho de qualquer índice. O presente documento 
não constitui uma oferta de serviços em jurisdições nas quais a S&P Dow Jones Indices não tem as licenças 
necessárias. A S&P Dow Jones Indices recebe uma compensação relativa ao licenciamento de seus índices 
a terceiros. 
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