
                                

B3 e S&P Dow Jones Indices lançam 

S&P/BOVESPA Índice de Empresas Privadas 

 

SÃO PAULO, 13 DE JUNHO, 2017: A S&P Dow Jones Indices ("S&P DJI"), líder 
mundial no desenvolvimento de conceitos baseados em índices, dados e pesquisa, e a 
B3, empresa resultante da combinação de atividades entre a BM&FBOVESPA, uma 
das maiores bolsas do mundo em valor de mercado, e a Cetip, a maior depositária de 
títulos privados de renda fixa da América Latina, lançam hoje o S&P/BOVESPA Índice 
de Empresas Privadas. 

O novo índice representa as ações brasileiras mais líquidas negociadas na B3 e que 
não são controladas, direta ou indiretamente, por entidades públicas, municipalidades 
ou estados.  

“O lançamento do S&P/BOVESPA Índice de Empresas Privadas faz parte da nossa 
estratégia para o desenvolvimento dos mercados e ampliação do portfolio de 
produtos que sejam importantes referenciais para os investidores,” afirma o Diretor 
Internacional e de Desenvolvimento de Mercados e de Clientes da B3, Claudio Jacob. 

Para serem incluídas no índice, as ações devem estar listadas há, no mínimo, três 
meses, tendo sido negociadas em pelo menos 95% dos dias úteis e ainda ter uma 
mediana mínima de negociação de R$ 10 milhões neste período. O rebalanceamento 
do índice ocorre anualmente em setembro. 

“O S&P/BOVESPA Índice de Empresas Privadas foi desenvolvido para dar a 
oportunidade aos participantes globais do mercado de acessar o mercado de capitais 
brasileiro utilizando uma perspectiva inovadora”, afirma Silvia Kitchener, Diretora de 
Produtos da S&P Dow Jones Indices. “Pela primeira vez, o mercado será capaz de 
medir o desempenho de empresas privadas de capital aberto que estão na vanguarda 
da economia do país”. 

Para obter mais informações sobre os índices e acompanhar o desempenho do 
S&P/BOVESPA Índice de Empresas Privadas, visite os sites da S&P Dow Jones 
Indices e da B3. 

  

http://www.portugues.spindices.com/indices/equity/sp-bovespa-non-state-owned-enterprises-index
http://www.portugues.spindices.com/indices/equity/sp-bovespa-non-state-owned-enterprises-index
http://www.spdji.com/
http://www.spdji.com/
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-spdji-bvmf/


SOBRE A S&P DOW JONES INDICES 

A S&P Dow Jones Indices é o maior provedor global de conceitos, pesquisa e dados 
com base em índices. Aqui nasceram icônicos indicadores do mercado como o S&P 
500® e o Dow Jones Industrial Average®. Mais ativos são investidos em produtos 
baseados nos nossos índices do que em qualquer outro provedor no mundo. Com 
mais de um milhão de índices e mais de 120 anos de experiência no desenvolvimento 
de soluções inovadoras e transparentes, a S&P Dow Jones Indices define a maneira 
em que os investidores avaliam os mercados e fazem negócios.  
 
A S&P Dow Jones Indices é uma subsidiária de SP Global (NYSE: SPGI), que 
proporciona informações fundamentais para indivíduos, empresas e governos 
tomarem decisões com confiança. Para mais informações, visite www.spdji.com. 

 

SOBRE A B3  

 

A B3 é uma empresa de infraestrutura de mercado financeiro de classe mundial e uma 
das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. 
Resultado da combinação de atividades entre a BM&FBOVESPA e a Cetip, cria e 
administra – em ambiente de bolsa e de balcão – sistemas de negociação, 
compensação, liquidação e registro para todas as principais classes de ativos, desde 
ações e títulos de renda fixa privada até derivativos de moedas, taxas de juro e de 
commodities e operações estruturadas. A B3 também oferece serviços de central 
depositária e de sistemas de controle de risco até o beneficiário final e atua como 
contraparte central para as operações realizadas em seus mercados. É a companhia 
líder na prestação de serviços de entrega eletrônica das informações necessárias para 
o registro de contratos e anotações dos gravames pelos órgãos de trânsito. 
 
Com sede em São Paulo e escritórios em Nova York, Londres e Xangai, a B3 reúne 
uma longa tradição de inovação em produtos e tecnologias, além de desempenhar 
funções importantes nos mercados financeiros e de capitais da região pela promoção 
de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade. 
Atuando por meio de sua rede qualificada de intermediários, administra ambientes 
seguros e resilientes, aumentando a segurança, a solidez e a eficiência do mercado 
brasileiro e contribuindo para a formação de capital de longo prazo e para o 
crescimento econômico na região.  
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