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Alteração à metodologia do S&P/B3 Ingenius Index 

CIDADE DO MÉXICO, 4 DE SETEMBRO DE 2020: A S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia 
uma alteração ao S&P/B3 Ingenius Index.  

Com o objetivo de garantir que o índice inclua a linha de classe de ações mais líquida de um 
determinado certificado de depósito brasileiro (BDR), a S&P DJI modificará o critério de múltiplas 
classes de ativos do índice, a fim de que a média do volume negociado diário (ADVT, pela sigla em 
inglês) de seis meses seja usada para determinar a linha escolhida em vez de utilizar a abordagem B 
da metodologia de Políticas e Práticas de Índices de Renda Variável. A tabela a seguir resume a 
mudança. 

 Metodologia 

Mudança Anterior Atualizada 

Múltiplas 
classes de 
ações 

Cada companhia é representada uma vez pela 
listagem designada. Para mais informações 
quanto ao tratamento de múltiplas classes de 
ativos, por favor confira a abordagem B dentro 
da seção “Múltiplas classes de ações” da 
Metodologia de Políticas e práticas de renda 
variável da S&P Dow Jones Indices. 

Cada companhia é representada uma vez pela linha 
de classe de ações mais líquida com base na média 
do valor negociado diário (ADVT) de seis meses na 
data de referência de rebalanceamento. A linha de 
classe de ações incluída no índice poderá mudar se 
a ADVT de seis meses da linha que não faz parte 
do índice for duas vezes superior à incluída. 

Esta mudança será implementada junto com o próximo rebalanceamento, que entrará em vigor 
antes da abertura do mercado na segunda-feira, 21 de setembro de 2020. 

A metodologia dos Índices S&P/B3 está sendo atualizada no site da S&P Dow Jones Indices para 
refletir esta mudança. 

Para mais detalhes sobre a S&P DJI, visite www.spdji.com. 

SOBRE A S&P DOW JONES INDICES 

A S&P Dow Jones Indices LLC 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 de 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 www.spdji.com. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 
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