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Resultados da Consulta sobre Classificação de 
Países da S&P Dow Jones Indices para o ano 2019 

NOVA YORK, 19 DE DEZEMBRO DE 2019: A S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia hoje os 
resultados da consulta anual sobre classificação de países iniciada em agosto de 2019, que cobria a 
Islândia e a Polônia.  

A S&P DJI não fará nenhuma alteração na classificação desses dois países no momento. 

Islândia 

A S&P DJI reconhece os esforços da Islândia para se recuperar da crise financeira de 2008 e as 
melhorias na acessibilidade dos investidores estrangeiros, incluindo a remoção dos controles de 
capital. No entanto, dado o período relativamente curto desde que os controles de capital foram 
suspensos e as preocupações contínuas com relação à exigência de registrar novos investimentos no 
Banco Central da Islândia para repatriar capital, a Islândia manterá seu status de país não classificado 
e não será adicionado a qualquer índice S&P DJI. 

Polônia 

A S&P DJI reconhece que o crescimento econômico, a estabilidade e o desenvolvimento do mercado 
de capitais da Polônia a tornaram mais atraente e acessível aos investidores globais. No entanto, é 
necessário mais tempo para avaliar o impacto de novas iniciativas projetadas para melhorar a 
confiança dos investidores, incluindo melhorias na estrutura regulatória. Consequentemente, a Polônia 
manterá sua atual classificação nos Mercados Emergentes. 

Para mais informações sobre a S&P Dow Jones Indices, visite www.spdji.com. 

SOBRE A S&P DOW JONES INDICES 

A S&P Dow Jones Indices LLC, parte da S&P Global, é o maior centro 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®. Os investimentos de ativos em produtos baseados nos nossos índices 
são maiores do que qualquer outro provedor no mundo. Desde que Charles Dow criou o primeiro 
índice em 1884, a S&P DJI tem trabalhado na inovação e desenvolvimento de índices em diversas 
classes de ativos, ajudando a definir a maneira em que os investidores medem os mercados e fazem 
negócios. 

A S&P Dow Jones Indices é uma subsidiária da S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona as 
informações fundamentais que indivíduos, empresas e governos precisam para tomar decisões com 
confiança. Para mais informações, visite o site www.spdji.com. 
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