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INTRODUÇÃO
▪ Em agosto de 1999, o MSCI e a S&P Dow Jones Indices anunciaram o seu acordo para desenvolver conjuntamente o GICS. A estrutur a de
quatro níveis foi apresentada inicialmente com 10 setores, 23 grupos industriais, 59 indústrias e 123 subindústrias. Desde então, a
estrutura evoluiu para 11 setores, 24 grupos industriais, 69 indústrias e 158 subindústrias. Esta evolução da estrutura do GICS garanteque
ela reflita os mercados atuais e continue sendo um marco industrial preciso e completo.

▪ O MSCI e a S&P Dow Jones Indices estão realizando a consulta com membros da comunidade de investimento sobre possíveis mudanças à
estrutura do GICS em 2022. Este documento de consulta foi elaborado para permitir aos participantes do mercado compreender e
proporcionar feedback sobre as possíveis mudanças, o que irá ajudar o MSCI e a S&P Dow Jones Indices a tomar qualquer decisão final.
▪ A consulta começa em 18 de outubro de 2021 e termina em 20 de dezembro de 2021. Espera-se que quaisquer mudanças na estrutura do
GICS e o calendário de implementação em GICS Direct e nossos índices sejam anunciadas em fevereiro de 2022. Esta consulta poderá ou
não gerar alterações à estrutura do GICS.
Para mais detalhes sobre o GICS, visite o site do MSCI em www.msci.com/gics ou o site da S&P Dow Jones Indices em www.spdji.com.

Modo de consulta: Se você quiser participar nesta consulta, há duas opções:
1) Clique nos endereços a seguir para participar na enquete online.
▪
▪

S&P DJI: https://www.spglobal.com/spdji/en/governance/consultations/mr47787/
MSCI: https://www.msci.com/consultation-gics

2) Compartilhe seus comentários escrevendo a algum dos seguintes endereços
▪
▪
▪

spdji.com

S&P Dow Jones Indices: index_services@spglobal.com
MSCI: clientservice@msci.com
Entre em contato com seu gerente de contas ou representante do MSCI ou da S&P Dow Jones Indices.

© 2021 Todos os direitos reservados.
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RESUMO DE TEMAS DA CONSULTA SOBRE O GICS EM 2021
N.°

Tema

1

2

3

4

Resumo

Consolidar todos os produtores de “Energia” e provedores de equipamento e serviços
relacionados no setor de Energia. Isto inclui produtores de energia não renovável, como
petróleo, gás, carvão término e eletricidade de fontes não renováveis bem como geradores
Classificação de Energia Renovável
de eletricidade de fontes renováveis. Isto permite a distinção entre “geração de energia” e
“distribuição de energia a usuários finais” e consolida as empresas de geração de energia
renovável e equipamento de energia renovável no setor de Energia.
Descontinuar a subindústria de Vendas pela Internet ou por Catálogo e consolidar vários
Classificação de Varejistas
formatos de varejo distribuídos nos setores de Bens de Consumo Discricionário e Produtos
Básicos de Consumo.
Descontinuar a subindústria de Serviços Terceirizados e de Processamento de Dados no setor
Classificação de Serviços Terceirizados e de de Tecnologia da Informação e transferi-la para o setor Industrial. Além disso, reclassificar as
empresas de processamento de transações e pagamento do setor de Tecnologia da
Processamento de Dados
Informação no setor de Serviços Financeiros.
Consolidar Bancos Diversificados, Bancos Regionais e Bancos de Poupança em uma
Classificação de Bancos e Poupança e
subindústria e reclassificar Financiamento de Hipotecas do grupo industrial de Bancos para o
Financiamento de Hipotecas
de Serviços Financeiros.

5

Classificação de REITs

Adicionar mais granularidade aos REITs de renda variável.

6

Classificação de Transportes

Redefinir a subindústria de Transporte por Caminhões e criar uma nova subindústria
denominada Transporte Terrestre de Passageiros.

Atualização da definição do GICS:
Classificação de cânabis

Atualizar a definição de Produtos Farmacêuticos para incluir empresas que fabricam
principalmente medicamentos com base em cânabis utilizados no tratamento de doenças. Os
Produtos Farmacêuticos excluirão fabricantes de outros produtos de cânabis classificados
com base no seu uso final.

7

spdji.com
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CLASSIFICAÇÃO DE EMPRESAS DE ENERGIA RENOVÁVEL
Classificação atual:

Fundamentos da revisão:

▪ Os produtores de energia convencional como petróleo, gás, combustíveis e
equipamentos relacionados são classificados no setor de Energia enquanto empresas
que geram energia utilizando fontes de energia renovável e não renovável são
classificadas no setor de Serviços de Utilidade Pública.

▪

O rápido crescimento do investimento e
capacidade no segmento de geração de
energia renovável está transformando o
panorama competitivo dos setores de
Energia e Serviços de Utilidade Pública. À
medida que a inovação aumenta e os
custos diminuem, as fontes de geração de
energia renovável estão se tornando
concorrentes significativos dos
fornecedores tradicionais de fontes de
energia e é importante refletir esta
expansão dos tipos de fontes de energia
dentro do setor de Energia.

▪

Os investidores têm interesse em
classificações mais granulares destas
fontes de geração de energia renovável
consolidadas dentro da estrutura do GICS.

▪ Os fabricantes de equipamentos de energia renovável tais como módulos e células
solares e sistemas de energia solar são classificados nos setores de Tecnologia da
Informação e Industrial, respectivamente.
Grupo
Indústria
Subindústria
industrial
Equipamentos e Serviços Perfuração de Petróleo e Gás
de Energia
Equipamento e Serviços de Petróleo e Gás
Petróleo e Gás Integrados
Exploração e Produção de Petróleo e Gás
Energia Energia
Petróleo, Gás e
Refinamento e Comercialização de Petróleo e
Combustíveis de ConsumoGás
Armazenagem e Transporte de Petróleo e Gás
Carvão e Combustíveis de Consumo
Setor

Grupo
Indústria
Subindústria
industrial
Serviços de Eletricidade Serviços de Eletricidade
Serviços de Gás
Serviços de Gás
Serviços
Serviços de
Múltiplos Serviços
Múltiplos Serviços
de
Utilidade
Serviços de Água
Serviços de Água
Utilidade
Pública
Produtores Independentes Produtores Independentes de Energia e
Pública
de Energia e Eletricidade Comerciantes de Energia
Renovável
Eletricidade Renovável

Setor

spdji.com
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PROPOSTA
Consolidar os produtores de energia e provedores de equipamento e serviços relacionados no setor de Energia. Isto inclui prod utores de
energia não renovável, como petróleo, gás, carvão término e eletricidade de fontes não renováveis bem como geradores de eletr icidade de
fontes renováveis. Isto permite a distinção entre “geração de energia” e “distribuição de energia a usuários finais” e consolida as empresas
de geração de energia renovável e equipamento de energia renovável no setor de Energia.

▪ Reclassificar a geração e comércio atacadista de eletricidade do setor de Serviços de Utilidade Pública para o de Energia. Manter a
distribuição de energia para usuários finais no setor de Serviços de Utilidade Pública.
▪ Criar um grupo industrial de Energia Renovável no setor de Energia com indústrias granulares para Geração de Energia Renovável,
Equipamento e Serviços de Energia Renovável e Combustíveis Renováveis.

▪ Dividir a subindústria de Serviços de Eletricidade no setor de Serviços de Utilidade Pública em Serviços de Eletricidade Renovável e Não
Renovável.

spdji.com
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ESTRUTURA PROPOSTA - SETOR DE ENERGIA
Setor

Grupo industrial

Energia não
Renovável (Novo)

Indústria

Subindústria

Exemplo de empresa*
China Oilfield Services, Helmerich &
Equipamentos e Serviços de Energia
Perfuração de Petróleo e Gás
Payne
não Renovável (Renomeado)
Equipamento e Serviços de Petróleo e Gás
Schlumberger, Halliburton
Petróleo e Gás Integrados
Saudi Aramco, Exxon Mobil
Exploração e Produção de Petróleo e Gás
ConocoPhillips, CNOOC
Produção, Comercialização e
Refinamento e Comercialização de Petróleo e Reliance Industries, Marathon
Transporte de Petróleo e Gás (Novo)
Gás
Petroleum
Armazenagem e Transporte de Petróleo e Gás Enbridge, Kinder Morgan
Carvão Térmico e Outros
Combustíveis de Consumo (Novo)

Carvão Térmico (Novo)
Urânio (Novo)
Outros Combustíveis de Consumo (Novo)

CONSOL Energy, Coal India
Cameco, Kazatomprom
Shanxi Coking, Shanxi Meijin

Produtores Independentes de
Produtores Independentes de Energia não
Energia não Renovável e
Renovável e Comerciantes de Energia
Comerciantes de Energia (Mudança
(Mudança e renomeação do setor)
e renomeação do setor)
CGN Power, NTPC
Equipamentos e Serviços de Energia Equipamentos e Serviços de Energia RenovávelEnphase Energy, Sungrow Power
Renovável (Novo)
(Novo)
Supply, Canadian Solar

Energia

Combustíveis Renováveis (Novo)
Energia Renovável
(Novo)

Combustíveis Renováveis (Novo)
Energia Solar (Novo)

Produtores de Energia Renovável
(Novo)

Nota: As mudanças à estrutura do GICS são destacadas em vermelho.

Energia Eólica (Novo)
Energia Hidroelétrica (Novo)

Renewable Energy Group, Verbio
Adani Green Energy, Transalta
Renewables
China Three Gorges, China Longyuan
Power

Energia Renovável Diversificada (Novo)

China Yangtze, Brookfield Renewable
EDP Renovaveis, Nextera Energy
Partners

Outras Energias Renováveis (Novo)

Albioma, Montauk Renewables

*O objetivo de identificar empresas como exemplo é apenas para fornecer contexto para a discussão. Isto não significa que a empresa esteja sendo reclassificada, mesmo que sejam feitas mudanças na estrutura do GICS. O MSCI e a S&P DJI se reservam o direito
de classificar empresas como considerem apropriado.

spdji.com

© 2021 Todos os direitos reservados.

msci.com
7

ESTRUTURA PROPOSTA - SETPR DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Setor

Grupo industrial

Indústria
Serviços de Eletricidade

Serviços de
Serviços de
Utilidade PúblicaUtilidade Pública

Serviços de Gás
Múltiplos Serviços

Subindústria
Serviços de Eletricidade Renovável
(Novo)
Serviços de Eletricidade não Renovável
(Novo)
Serviços de Gás
Múltiplos Serviços

Serviços de Água

Serviços de Água
Produtores Independentes de Energia e
Produtores Independentes de
Comerciantes de Energia
Nota: As mudanças à estrutura do GICS são destacadas em vermelho.
Energia e Eletricidade Renovável
(Descontinuado)
(Descontinuado)
Eletricidade Renovável (Descontinuado)

Exemplo de empresa*

Orsted, VERBUND
Duke Energy, Xcel Energy
Hongkong China Gas, SNAM
Dominion Energy, ENGIE
American Water Works, United
Utilities Group

-

*O objetivo de identificar empresas como exemplo é apenas para fornecer contexto para a discussão. Isto não significa que a e mpresa esteja sendo reclassificada, mesmo que sejam feitas mudanças na estrutura do GICS. O MSCI e a S&P DJI se reservam o direito
de classificar empresas como considerem apropriado.

spdji.com
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DEFINIÇÕES PROPOSTAS
Subindústria

Definições propostas
Empresas envolvidas na produção e mineração de Carvão Betuminoso (Térmico) e produtos relacionados utilizados
Carvão térmico
exclusivamente para a produção de energia. Esta subindústria exclui empresas que mineram principalmente carvão
metalúrgico (coque) utilizado na produção de aço classificado como Aço.
Empresas envolvidas na mineração e produção de depósitos de urânio e o processamento de concentrado de urânio em
Urânio
combustível nuclear.
Empresas envolvidas na produção, mineração e processamento de outros combustíveis fósseis e de consumo como coque
Outros Combustíveis de Consumo
de petróleo.
Empresas envolvidas na fabricação e instalação de equipamento de energia renovável e provedores de serviços
Equipamentos e Serviços de Energia relacionados. Esta subindústria inclui fabricantes de armazenamento para grandes baterias e células combustíveis
Renovável
estacionárias, turbinas eólicas, módulos solares, células e painéis fotovoltaicos e equipamentos usados para produzir
energia renovável e combustíveis.
Fabricantes de gás e combustível líquido renováveis, incluindo hidrogênio verde e combustíveis derivados de biomassa,
Combustíveis Renováveis
como etanol e biodiesel.
Empresas envolvidas na geração de eletricidade através de energia solar. Esta subindústria exclui empresas distribuidoras
Energia Solar
de eletricidade para usuários finais classificadas no setor de Serviços de Utilidade Pública.
Empresas envolvidas na geração de eletricidade através de energia eólica. Esta subindústria exclui empresas distribuidoras
Energia Eólica
de eletricidade para usuários finais classificadas no setor de Serviços de Utilidade Pública.
Empresas envolvidas na geração de eletricidade através de energia hidroelétrica e geotérmica. Esta subindústria exclui
Energia Hidroelétrica
empresas distribuidoras de eletricidade para usuários finais classificadas no setor de Serviços de Utilidade Pública.

Empresas envolvidas na geração e distribuição de eletricidade que utilizam múltiplas fontes de energia renovável, sem que
nenhuma delas represente 60% das receitas da empresa ou a maioria tanto das receitas quanto dos ganhos da empresa.
Energia Renovável Diversificada
Esta subindústria exclui empresas distribuidoras de eletricidade para usuários finais classificadas no setor de Serviços de
Utilidade Pública.
Outras Energias Renováveis
Empresas envolvidas na geração de energia renovável não classificadas em nenhum outro lado.
Serviços de Eletricidade Renovável Empresas que distribuem eletricidade gerada a partir de fontes renováveis a usuários finais.
Serviços de Eletricidade não
Empresas que distribuem eletricidade gerada a partir de fontes não renováveis a usuários finais.
Renovável

spdji.com
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TEMAS DE DISCUSSÃO
1. Deveriam as empresas envolvidas nos negócios a seguir deveriam ser consolidados nosetor de Energia?
▪ Produtores de Energia Renovável
▪ Produtores de Combustíveis Renováveis
▪ Fabricantes de Equipamento de Energia Renovável tais como módulos e células solares, matérias primas e equipamentos para a
indústria de energia solar e instaladores de sistemas de energia solar.
▪ Produtores Independentes de Energia não Renovável e Comerciantes de Energia

2. O GICS deveria reclassificar as empresas que geram e vendem energia/eletricidade (mas que não distribuem para usuários finais ) do
setor de Serviços de Utilidade Pública para o de Energia?
3. Os Serviços de Eletricidade que distribuem eletricidade produzida a partir de fontes renováveis deveriam ser classificados numa
subindústria diferente daquelas que distribuem eletricidade produzida a partir de fontes não renováveis?

spdji.com
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CLASSIFICAÇÃO DE VAREJISTAS
Classificação atual:
Setor

Fundamentos da revisão:

Grupo
Indústria
industrial
Distribuidores

Subindústria

O GICS geralmente classifica as empresas com base na
indústria em que elas operam em vez da tecnologia
subjacente utilizada para fornecer um produto o serviço.

▪

Além disso, o panorama do comércio varejista tem evoluído
nos últimos anos e agora observamos a seguir algumas
características fundamentais relacionadas à sua classificação
dentro da estrutura do GICS:

Distribuidores

Vendas pela Internet Vendas pela Internet ou por
ou por Catálogo
Catálogo
Lojas de Departamentos
Comércio Varejista de
Múltiplas Linhas
Lojas de Mercadorias Gerais
Bens de
Comércio
Consumo
Comércio Varejista de Vestuário
Varejista
Discricionário
Comércio Varejista de
Computadores e Eletrônicos
Comércio Varejista de Material de
Comércio Varejista
Construção e Decoração
Especializado
Lojas Especializadas
Comércio Varejista de Automóveis
Comércio Varejista de Decoração
Grupo
Setor
Indústria
Subindústria
industrial
Comércio Varejista de
Comércio
Medicamentos
Varejista de
Produtos
Comércio Varejista de Distribuidores de Produtos
Produtos
Básicos de
Produtos Alimentícios Alimentícios
Alimentícios
Consumo
e Produtos Básicos
Comércio Varejista de Produtos
e Produtos
Alimentícios
Básicos
Hipermercados e Supercentros

spdji.com

▪

© 2021 Todos os direitos reservados.

▪

O comércio varejista está optando por uma
abordagem global para vender seus produtos, em
vez de se limitarem principalmente a canales de
venda presencial ou puramente online.

▪

Não há demarcação significativa entre as Lojas de
Mercadorias Gerais e as Lojas de Departamentos,
pois ambos os formatos são compostos por espaços
de varejo que vendem principalmente bens de
consumo discricionários.

▪

Os varejistas que geram a maioria de suas receitas
ou ganhos com itens básicos de consumo como
alimentos, produtos domésticos e pessoais
deveriam ser consolidados no setor de Produtos
Básicos de Consumo.

msci.com
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PROPOSTA
Descontinuar Vendas pela Internet ou por Catálogo.

▪
▪

Reclassificar todas as empresas existentes em suas subindústrias respectivas de comércio varejista ou outras com base na natureza dos
produtos vendidos por eles.
Reclassificar empresas que operam em mercados online para produtos e serviços de consumo em suas subindústrias respectivas de
comércio varejista ou outras.

Fundir as subindústrias de Lojas de Mercadorias Gerais e Lojas de Departamento em uma subindústria denominada Comércio Varejista de
Linha Ampla no Setor Bens de Consumo Discricionário. Esta subindústria também inclui mercados online para bens de consumo
discricionário.
▪

Expandir a definição para incluir mercados online que comercializem bens de consumo discricionário.

Reclassificar empresas específicas que vendam principalmente mercadorias consumíveis atualmente classificadas no setor de Ben s de
Consumo Discricionário para o de Produtos Básicos de Consumo.

▪
▪

Renomear Hipermercados e Supercentros no setor de Produtos Básicos de Consumo como Comércio Varejista de Mercadoria de
Consumo.
Atualizar a definição para incluir os varejistas de mercadoria de consumo que oferecem uma ampla gama de bens de primeira
necessidade como alimentos, produtos domésticos e pessoais.

Atualizar a nomenclatura do GICS para classificações específicas de comercio varejista

▪

Substituir “Lojas” por “Comércio Varejo” na nomenclatura do GICS para refletir as estratégias globais que muitas empresas de comércio
varejista estão adotando.

spdji.com
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ESTRUTURA PROPOSTA
Setor

Grupo industrial

Indústria
Distribuidores
Vendas pela Internet ou
por Catálogo
(Descontinuar)
Comércio Varejista de
Múltiplas Linhas

Bens de Consumo
Discricionário

Subindústria
Distribuidores
Vendas pela Internet ou por Catálogo
(Descontinuar)
Lojas de Departamentos (Descontinuar)
Lojas de Mercadorias Gerais
(Descontinuar)

Comércio Varejista de Linha Ampla (Novo)

Distribuição e Comércio
Varejo de Bens de Consumo
Discricionário (Renomeação)
Comércio Varejista
Especializado

Comércio Varejista de Vestuário
Comércio Varejista de Computadores e
Eletrônicos
Comércio Varejista de Material de
Construção e Decoração
Comércio Varejista Especializado
(Renomeação)
Comércio Varejista de Automóveis
Subindústria
Comércio
Varejista de Decoração

Exemplo de empresa*
Genuine Parts, Pool Corp
Macy’s, Nordstrom, Kohl’s,
Amazon, Alibaba, eBay
Inditex, Hennes & Mauritz

Best Buy, Gamestop
Home Depot, Lowe's

Bath & Body Works, Chow Tai
Fook Jewellery
O'Reilly Automotive, Autozone
Setor
Grupo industrial
Indústria
Exemplo
de empresa*
Nitori
Holdings,
RH
Walgreens Boots Alliance, Welcia
Comércio Varejista de Medicamentos
Holdings
Distribuição e Comércio Distribuidores de Produtos Alimentícios Sysco, US Foods Holding
Distribuição e Comércio
Produtos Básicos de
Varejista de Produtos
Comércio Varejista de Produtos
Alimentation Couche, Seven & I
Varejista de Produtos Básicos
Consumo
Básicos de Consumo
Alimentícios
Holdings
de Consumo (Renomeação)
(Renomeação)
Comércio Varejista de Mercadoria de
Dollar Tree, Dollar General,
Consumo (Renomeação e atualização da
Target, Walmart, Costco
definição)
Nota: As mudanças à estrutura do GICS são destacadas em vermelho.
*O objetivo de identificar empresas como exemplo é apenas para fornecer contexto para a discussão. Isto não significa que a empresa esteja sendo reclassificada, mesmo que sejam feitas mudanças na estrutura do GICS. O MSCI e a S&P DJI se reservam o direito
de classificar empresas como considerem apropriado.

spdji.com
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DEFINIÇÕES PROPOSTAS
Subindústria
Comércio Varejista de Linha Ampla

Comércio Varejista de Mercadoria de
Consumo

spdji.com

Definições propostas
Empresas varejistas que oferecem uma ampla gama de mercadorias de consumo discricionário. Esta
subindústria inclui varejistas de mercadoria geral, lojas de departamentos e mercados online para
mercadoria de consumo discricionário.
Varejistas que oferecem uma ampla gama de mercadorias de primeira necessidade como alimentos,
produtos domésticos e pessoais. Esta subindústria inclui hipermercados, super centros e outros
varejistas de consumo, tais como lojas de 1 dólar e espaços de varejo com desconto que vendem
principalmente produtos básicos de consumo.

© 2021 Todos os direitos reservados.
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TEMAS DE DISCUSSÃO
1. A subindústria de Vendas pela Internet ou por Catálogo deveria ser descontinuada e as suas empresas reclassificadas em suas
subindústrias de varejo correspondentes ou outras com base na natureza dos produtos vendidos ou serviços oferecidos por eles?
2. Deveria haver uma distinção entre varejistas online e varejistas de venda presencial?

3. As subindústrias de Lojas de Mercadorias Gerais e Lojas de Departamento deveriam ser fundidas em uma subindústria denominada
Comércio Varejista de Linha Ampla no Setor Bens de Consumo Discricionário?
4. As empresas que vendam principalmente mercadorias consumíveis e atualmente classificadas no setor de Bens de Consumo
Discricionário como Lojas de Mercadorias Gerais deveriam ser reclassificadas no setor de Produtos Básicos de Consumo como Comércio
Varejista de Mercadoria de Consumo?

spdji.com
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CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Classificação atual:

Fundamentos da revisão:

▪ Os Serviços Terceirizados e de Processamento de Dados no setor de Tecnologia da
Informação inclui fornecedores de serviços de processamento eletrônico de dados
comerciais e/ou terceirização de processos comerciais.

▪

Empresas classificadas como Serviços
Terceirizados e de Processamento de
Dados oferecem serviços
personalizados para indústrias
específicas, como Recursos Humanos
ou Viagens, ou para diversas
indústrias, como é o caso de empresas
de processamento de transações e
pagamentos que oferecem transações
e serviços de processamento de
pagamentos, conectando
consumidores, instituições
financeiras, comerciantes, governos,
parceiros digitais, empresas e outras
organizações.

▪

Estas atividades de apoio estão
estreitamente alinhadas com as
atividades de apoio empresarial
cobertas pelo setor Industrial e não
pelo setor de Tecnologia da
Informação, e com o setor de Serviços
Financeiros, no caso de processadores
de pagamento.

▪ Também inclui empresas que fornecem serviços de automação de administração
(back office) e processamento de cartões de crédito, cheques e transações bancárias.
Setor

Industrial

Grupo
industrial

Serviços
Comerciais e
Profissionais

Indústria

Serviços
Comerciais e
Suprimentos
Serviços
Profissionais

Setor

Grupo
industrial

Tecnologia da
Informação

Software e
Serviços

spdji.com

Subindústria
Impressão Comercial
Serviços Ambientais e Instalações
Serviços e Suprimentos de Escritório
Serviços de Suporte Diversificados
Serviços de Segurança e Alarmes
Recursos Humanos e Serviços de
Emprego
Serviços de Pesquisa e Consultoria

Indústria

Subindústria

Serviços de TI

Consultoria de TI e Outros Serviços
Serviços Terceirizados e de
Processamento de Dados
Serviços de Internet e Infraestrutura

© 2021 Todos os direitos reservados.
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PROPOSTA
Descontinuar a subindústria de Serviços Terceirizados e de Processamento de Dados no setor de Tecnologia da Informação e tran sferi-la
para o setor Industrial. Além disso, reclassificar as empresas de processamento de transações e pagamento do setor de Tecnolo gia da
Informação no setor de Serviços Financeiros.
▪

Reclassificar empresas que oferecem serviços de call center e outros serviços terceirizados comerciais para diversos setores, incluindo
serviços de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM), desde a subindústria de Serviços Terceirizados e de Processamento de
Dados no setor de Tecnologia da Informação até o setor Industrial.

▪

Reclassificar as empresas de transação e processamento de pagamentos em uma nova subindústria chamada Serviços de Processamento
de Transações e Pagamento no setor de Serviços Financeiros.

▪

Reclassificar as empresas de processamento de salários no setor Industrial sob a subndústria de Recursos Humanos e Serviços de
Emprego.

▪

Reclassificar empresas que oferecem processamento de dados e serviços terceirizados relacionados a viagens sob o setor de Bens de
Consumo Discricionário na subindústria de Hotéis, Resorts e Linhas de Cruzeiros.

spdji.com
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ESTRUTURA PROPOSTA
Setor

Grupo industrial

Indústria

Subindústria
Impressão Comercial

Setor

Grupo industrial

Indústria

Subindústria
Serviços Financeiros Diversificados (Renomeação)
Holdings de Múltiplos Setores

Serviços
Financeiros

Serviços Financeiros
Serviços Financeiros (Renomeação)
(Renomeação)

Industrial

Exemplo de empresa*
Dai Nippon Printing, Brady
Waste Management, Republic
Serviços Comerciais e Serviços Ambientais e Instalações
Services
Suprimentos
Serviços e Suprimentos de Escritório
MSA Safety, Herman Miller
Serviços de Suporte Diversificados
Cintas, Copart
Serviços Comerciais e
Serviços de Segurança e Alarmes
Secom, ADT
Profissionais
Recursos Humanos e Serviços de Emprego
Recruit Holdings, Automatic Data
(Atualização da definição)
Process, Paychex
Serviços Profissionais Serviços de Pesquisa e Consultoria
Thomson Reuters, RELX
Serviços Terceirizados e de Processamento de Dados Fidelity National Information
(Mudança de setor e atualização de definição)
Services, Broadridge Financial

Financiamento ao
Consumidor

Serviços Financeiros Especializados
Serviços de Processamento de Transações e
Pagamento (Novo)
Financiamento ao Consumidor

Exemplo de empresa*
Bajaj Finserv, Orix
Berkshire Hathaway, Investor AB
Chailease Holding, Piramal
Enterprises
VISA, Mastercard, PayPal Holdings
American Express, Capital One
Financial

Nota: As mudanças à estrutura do GICS são destacadas em vermelho.

*O objetivo de identificar empresas como exemplo é apenas para fornecer contexto para a discussão. Isto não significa que a empresa esteja sendo reclassificada, mesmo que sejam feitas mudanças na estrutura do GICS. O MSCI e a S&P DJI se reservam o direito de
classificar empresas como considerem apropriado.

spdji.com
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DEFINIÇÕES PROPOSTAS
Subindústria

Definições propostas
Empresas que fornecem serviços de apoio comercial relacionados à gestão do capital humano. Esta
subindústria inclui agências de emprego, treinamento de funcionários, processamento salários,
serviços de suporte a benefícios e aposentadoria, serviços de recrutamento corporativo e de busca de
Recursos Humanos e Serviços de Emprego emprego, e portais de emprego online que geram receitas com taxas ou comissões para oferecer
serviços de recrutamento a empresas ou pessoas à procura de emprego.
Fornecedores de serviços de processamento de dados comerciais e/ou terceirização de processos
comerciais. Esta subindústria inclui empresas que fornecem serviços para gerenciamento da
Serviços Terceirizados e de
Processamento de Dados
experiência do cliente, automação de administração (back office), gerenciamento de call center e
comunicação com investidores.
Serviços de Processamento de Transações Provedores de serviços de processamento de transações e pagamentos e serviços de pagamento
e Pagamento
relacionados, incluindo pagamentos digitais e móveis, bem como provedores de carteiras digitais.

spdji.com
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TEMAS DE DISCUSSÃO
1. As empresas de processamento de transações e pagamento do setor de Tecnologia da Informação deveriam ser reclassificados no
setor de Serviços Financeiros?
2. Os call centers e outros serviços comerciais terceirizados (incluindo gerenciamento da experiência do cliente) deveriam ser
reclassificados no setor Industrial ou permanecer no setor de Tecnologia da Informação?

spdji.com
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CLASSIFICAÇÃO DE BANCOS E POUPANÇA E FINANCIAMENTO DE HIPOTECAS
Classificação atual:
Setor

Fundamentos da revisão:

Grupo
Indústria
industrial

Bancos
Serviços
Bancos
Financeiros

Subindústria
Bancos Diversificados

▪ Com a evolução da indústria bancária, a identificação de
“pegadas geográficas” está se tornando menos significativa
à medida que as fusões criam bancos supraregionais,
muitas vezes com diversas pegadas regionais.

Bancos Regionais

Poupança e
Poupança e Financiamento
Financiamento de
de Hipotecas
Hipotecas

▪ A distinção entre Bancos de Poupança e Bancos Regionais
está se tornando menos relevante à medida que as leis
bancárias evoluíram nos EUA e outros países. A maioria
dessas instituições agora oferece diversos serviços, tais
como bancos de varejo convencionais, empréstimos a
pequenas e médias empresas, e outros serviços financeiros
relacionados a poupanças.
▪ As empresas de Financiamento de Hipotecas, onde as
receitas se baseia mais em taxas do que nos ganhos por
juros, são diferentes dos Bancos, pois oferecem
principalmente produtos e serviços relacionados ao
financiamento hipotecário para propriedades imobiliárias
comerciais e residenciais.

spdji.com
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PROPOSTA
Combinar todos os Bancos e Bancos de Poupança em uma subindústria e reclassificar as empresas de Financiamento de Hipotecas d o
grupo industrial de Bancos para o de Serviços Financeiros.
▪

Fundir as subindústrias de Bancos Diversificados, Bancos Regionais e Bancos de Poupança em uma subindústria chamada Bancos.

▪

Descontinuar a subindústria de Financiamento de Hipotecas no grupo industrial de Bancos e criar uma nova subindústria no grupo
industrial de Serviços Financeiros Diversificados (que será renomeada como Serviços Financeiros) denominada Financiamento de
Hipotecas Comerciais e Residenciais.
Estrutura proposta:
Setor

Grupo industrial Indústria
Bancos

Bancos

Serviços
Financeiros
Serviços
Financeiros
(Renomeação)

Subindústria
Bancos Diversificados (Descontinuar)
Bancos Regionais (Descontinuar)
Bancos (Novo)

Poupança e
Poupança e Financiamento de Hipotecas
Financiamento de
(Descontinuar)
Hipotecas (Descontinuar)
Serviços Financeiros Diversificados
(Renomeação)
Holdings de Múltiplos Setores
Serviços Financeiros
(Renomeação)

Nota: As mudanças à estrutura do GICS são destacadas em vermelho.

Serviços Financeiros Especializados
Serviços de Processamento de Transações e
Pagamento (Novo)
Financiamento de Hipotecas Comerciais e
Residenciais (Novo)

Exemplo de empresa*
JPMorgan Chase, Truist Financial
-

Bajaj Finserv, Orix
Berkshire Hathaway, Investor AB
Chailease Holding, Piramal
Enterprises
Visa, Mastercard, PayPal Holdings
Walker & Dunlop, Federal
Agricultural Mortgage, UWM
Holdings

*O objetivo de identificar empresas como exemplo é apenas para fornecer contexto para a discussão. Isto não significa que a empresa esteja sendo reclassificada, mesmo que sejam feitas mudanças na estrutura do GICS. O MSCI e a S&P DJI se reservam o direito
de classificar empresas como considerem apropriado.

spdji.com
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DEFINIÇÕES PROPOSTAS
Subindústria

Definições propostas

Bancos

Bancos comerciais, bancos de poupança envolvidos principalmente em operações bancárias
convencionais, tais como bancos de varejo, empréstimos corporativos e que originam vários
empréstimos compostos de empréstimos hipotecários residenciais e comerciais.

Empresas financeiras que fornecem financiamento hipotecário comercial e residencial e serviços
Financiamento de Hipotecas Comerciais e hipotecários relacionados. Esta subindústria inclui instituições de empréstimo hipotecário financiadas
sem depósito, sociedades construtoras, empresas que fornecem produtos de financiamento
Residenciais
imobiliário, serviços de empréstimo, serviços de corretagem hipotecária e seguro hipotecário.

spdji.com
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TEMAS DE DISCUSSÃO
1. As subindústrias de Bancos Diversificados, Bancos Regionais e Bancos de Poupança deveriam ser fundidas em uma subindústria
chamada Bancos?
2. As empresas de Financiamento de Hipotecas que servem para propriedades comerciais e residenciais deveriam ser transferidas do
grupo industrial de Bancos para o de Serviços Financeiros?

spdji.com
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CLASSIFICAÇÃO DOS REITs
Classificação atual:
Setor

Grupo
industrial

Fundamentos da revisão:
Indústria

Subindústria

Sociedades de
Serviços
Investimento
Serviços
Financeiros
REIT Hipotecários
Financeiros
Imobiliário (REITs)
Diversificados
Hipotecários
Setor

Imóveis

spdji.com

Grupo
industrial

Indústria

Imóveis

REIT Diversificados
REIT Industriais
REIT de Hotéis e Resorts
Sociedades de
Investimento
REIT de Escritórios
Imobiliário (REITs) REIT de Assistência Médica
de Renda Variável REIT Residenciais
REITs Varejistas
REITs Especializados

Subindústria

© 2021 Todos os direitos reservados.

▪ A maioria das empresas estruturadas como
sociedades de investimento imobiliário (REITs)
investem em diferentes tipos de propriedades,
tais como propriedades de varejo, centros de
dados e torres de telecomunicações.

▪ Aproximadamente 75% das empresas
classificadas como REITs se concentram em tipos
de propriedades exclusivas, enquanto as demais
empresas investem em propriedades
diversificadas.
▪ Com base no feedback recebido de vários
participantes do mercado e clientes, há
interesse em criar uma granularidade adicional
para os REITs a fim de ajudar os investidores a
acompanhar o aumento da especialização no
espaço dos REITs.

msci.com
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PROPOSTA
Adicionar mais granularidade aos REITs de renda variável na estrutura do GICS.
▪

▪

Dividir os REITs Residenciais em duas subindústrias
▪

REITs Residenciais Multifamiliares

▪

REITs Residenciais Unifamiliares

Criar quatro novas subindústrias a partir dos REITs Especializados
▪

REITs de Autoarmazenamento

▪

REITs de Torres de Telecomunicações

▪

REITs Madeireiros

▪

REITs de Centros de Dados

spdji.com
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ESTRUTURA PROPOSTA
Setor

Imóveis

Grupo industrial

Indústria
REIT Diversificados
(Novo)
REIT Industriais
(Novo)
REIT de Hotéis e
Resorts (Novo)
REITs de Escritórios
(Novo)
REIT de Assistência
Médica (Novo)

Sociedades de
Investimento ImobiliárioREIT Residenciais
(REITs) de Renda
(Novo)
Variável (Novo)

Subindústria

Exemplo de empresa*

REIT Diversificados

WP Carey, VEREIT

REIT Industriais

REIT de Hotéis e Resorts

Prologis, Goodman Group
Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality
Properties

REIT de Escritórios

Alexandria Real Estate, Boston Properties

REIT de Assistência Médica
Welltower, Ventas
REITs Residenciais Multifamiliares American Campus Communities, Apartment
(Novo)
Income
REITs Residenciais Unifamiliares
(Novo)
Invitation Homes, UMH Properties

REITs Varejistas

REITs Varejistas
REITs de Autoarmazenamento
(Novo)
REITs de Torres de
REITs Especializados Telecomunicações (Novo)
(Novo)
REITs Madeireiros (Novo)
REITs de Centros de Dados (Novo)
Nota: As mudanças à estrutura do GICS são destacadas em vermelho.
REITs Especializados (Atualização
de definição)

Simon Property Group, Realty Income
Public Storage, Life Storage
Crown Castle, SBA Communications
Weyerhaeuser, Rayonier
Equinix, Digital Realty Trust
Vici Properties, Lamar Advertising

*O objetivo de identificar empresas como exemplo é apenas para fornecer contexto para a discussão. Isto não significa que a empresa esteja sendo reclassificada, mesmo que sejam feitas mudanças na estrutura do GICS. O MSCI e a S&P DJI se reservam o direito
de classificar empresas como considerem apropriado.

spdji.com
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DEFINIÇÕES PROPOSTAS
Subindústria
REITs Residenciais Multifamiliares
REITs Residenciais Unifamiliares

REITs de Autoarmazenamento
REITs de Torres de Telecomunicações
REITs Madeireiros
REITs de Centros de Dados

Outros REITs Especializados

spdji.com

Definições propostas
Empresas ou fundos envolvidos na aquisição, desenvolvimento, propriedade, arrendamento,
administração e operação de apartamentos e outras residências multifamiliares, incluindo moradias
estudantis.
Empresas ou fundos envolvidos na aquisição, desenvolvimento, propriedade, arrendamento,
administração e operação de residências unifamiliares, incluindo casas fabricadas.
Empresas ou fundos envolvidos na aquisição, desenvolvimento, propriedade, arrendamento,
administração e operação de propriedades de autoarmazenamento.
Empresas ou fundos envolvidos na aquisição, desenvolvimento, propriedade, arrendamento,
administração e operação de torres de telecomunicações e estruturas relacionadas que servem de
suporte às telecomunicações sem fio.
Empresas ou fundos envolvidos na aquisição, desenvolvimento, propriedade, arrendamento,
administração e operação de propriedades madeireiras e relacionadas.
Empresas ou fundos envolvidos na aquisição, desenvolvimento, propriedade, arrendamento,
administração e operação de propriedades de centros de dados.
Empresas ou fundos envolvidos na aquisição, desenvolvimento, propriedade, arrendamento,
administração e operação de propriedades não classificadas em nenhuma outra categoria. Esta
subindústria inclui REITs que administram e possuem propriedades tais como gasodutos e oleodutos,
postos de gasolina, cabos de fibra óptica, prisão, estacionamento de automóveis e concessionárias de
automóveis.

© 2021 Todos os direitos reservados.
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TEMA DE DISCUSSÃO
1. Subindústrias adicionais para REITs deveriam ser adicionadas para aumentar a granularidade dos REITs de renda variável na est rutura
do GICS?

spdji.com
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CLASSIFICAÇÃO DE TRANSPORTES
Classificação atual:
Setor

Fundamentos da revisão:

Grupo industrialIndústria

Subindústria

▪

A subindústria de Transporte por Caminhões inclui uma
mistura de empresas que prestam serviços de transporte
terrestre de carga/mercadorias e passageiros. Isto inclui
serviços de transporte por caminhões, serviços de
movimentação de mercadorias domésticas e de escritório,
empresas e plataformas de táxi e transporte compartilhado,
bem como empresas de aluguel de veículos automotores.

▪

O nome “Transporte por Caminhões” não é mais descritivo
do diverso grupo de empresas desta subindústria.

▪

O negócio de transporte terrestre de passageiros evoluiu ao
longo dos anos através do desenvolvimento de aplicativos e
mercados online para táxis e transporte compartilhado sob
demanda, bem como plataformas de aluguel de bicicletas e
scooters de consumo. Além disso, estas empresas são
diferentes daquelas que fornecem serviços de transporte
terrestre de carga/mercadorias.

Frete Aéreo e
Logística
Frete Aéreo e Logística
Linhas Aéreas Linhas Aéreas
Transporte
Marítimo
Transporte Marítimo
Industrial

Transporte

Rodovias e
ferrovias

Ferrovias
Transporte por
Caminhões

Serviços Aeroportuários
Infraestrutura Rodovias e Trilhos de
de Transporte Trem
Portos e Serviços
Marítimos

spdji.com
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PROPOSTA
O transporte terrestre de passageiros é diferente do transporte terrestre de carga/mercadorias. Portanto, a subindústria atua l de
Transporte por Caminhões mudará a sua definição e uma nova subindústria denominada Transporte Terrestre de Passageiros será c riada.
Estrutura proposta:
Setor

Industrial

Grupo industrial Indústria

Transporte

Subindústria

Exemplo de empresa*

Frete Aéreo e Logística

Frete Aéreo e Logística

United Parcel, Fedex

Linhas Aéreas
Transporte Marítimo
(Renomeação)

Linhas Aéreas

Southwest Airlines, Delta Air Lines

Transporte Terrestre
(Renomeação)

Infraestrutura de Transporte

Transporte Marítimo (Renomeação) AP Moller Maersk, Kuehne & Nagel
Transporte Ferroviário
Union Pacific, Canadian National
(Renomeação)
Railway
Transporte por Caminhões
Old Dominion Freight, J.B. Hunt
(Atualização de definição)
Transport Services
Transporte Terrestre de Passageiros
(Novo)
Uber Technologies, Lyft, ALD, SixT SE
Serviços Aeroportuários
Airports Of Thailand, Aena
Rodovias e Trilhos de Trem
Transurban Group, Atlantia
Adani Ports and SEZ, Shanghai
International Port
Portos e Serviços Marítimos

Nota: As mudanças à estrutura do GICS são destacadas em vermelho.

*O objetivo de identificar empresas como exemplo é apenas para fornecer contexto para a discussão. Isto não significa que a e mpresa esteja sendo reclassificada, mesmo que sejam feitas mudanças na estrutura do GICS. O MSCI e a S&P DJI se reservam o direito de
classificar empresas como considerem apropriado.

spdji.com
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DEFINIÇÕES PROPOSTAS
Subindústria

Definições propostas

Transporte por Caminhões

Empresas que fornecem serviços de transporte terrestre para mercadorias e fretes.
Empresas que fornecem serviços de transporte terrestre de passageiros e serviços relacionados,
incluindo ônibus, táxi, aluguel de veículos, plataformas de transporte compartilhado e transporte
compartilhado sob demanda, bem como outras operações logísticas de passageiros.

Transporte Terrestre de Passageiros

spdji.com
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TEMA DE DISCUSSÃO
1. A definição de Transporte por Caminhões deveria ser atualizada para incluir somente transporte terrestre de carga e que trans porte de
passageiros seja transferido para uma nova subindústria denominada Transporte Terrestre de Passageiros?

spdji.com
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ATUALIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO GICS: CLASSIFICAÇÃO DE CÂNABIS
▪
▪

▪
▪

▪

A indústria da cânabis se expandiu rapidamente nos últimos anos devido a uma maior flexibilidade da regulamentação e à maior
descoberta de usos para uma variedade de aplicações.
Há empresas envolvidas no cultivo de cânabis, distribuição de cânabis incluindo dispensários, processamento e distribuição de plantas
de cânabis e a criação de produtos derivados da cânabis com diversas aplicações nos mercados de saúde, uso recreativo, indust rial e de
produtos de consumo.
A legalidade do uso recreativo ainda é inconsistente globalmente, enquanto que o uso medicinal legal é mais aceito. Os usos adicionais
ainda estão em uma fase emergente.
A definição de Produtos Farmacêuticos está sendo atualizada para incluir empresas envolvidas principalmente na pesquisa,
desenvolvimento e fabricação de medicamentos com base em cânabis utilizados no tratamento de doenças. A subindústria de Produtos
Farmacêuticos excluirá as empresas que fabricam principalmente maconha não medicinal e outros produtos de maconha não usados
para fins médicos, que são classificados com base no uso final.
O MSCI e a S&P Dow Jones Indices continuarão a supervisar esta indústria.

Atualização da definição do GICS:
Setor

Grupo industrial

Assistência Médica

Produtos Farmacêuticos, Biotecnologia e
Ciências Biológicas

Subindústrias

Produtos Farmacêuticos

Indústria
Biotecnologia

Produtos Farmacêuticos
Ferramentas e Serviços de Ciências
Biológicas

subindústrias
Biotecnologia
Produtos Farmacêuticos (Atualização da
definição)

Ferramentas e Serviços de Ciências Biológicas

Definições propostas
Empresas que se dedicam à pesquisa, desenvolvimento ou produção de produtos farmacêuticos, incluindo
medicamentos à base de cânabis usadas para fins medicinais e medicamentos veterinários. Esta subindústria
exclui os fabricantes de outros produtos à base de cânabis que são classificados com base em seu uso final.

Nota: As mudanças à estrutura do GICS são destacadas em vermelho.
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AVISO E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Este documento foi preparado por MSCI e S&P Dow Jones Indices LLC e suas afiliadas (“S&P Dow Jones Indices”) exclusivamente para fins informativos. Todas as informações aqui contidas,
incluindo mas não se limitando ao texto, dados, gráficos, quadros (em conjunto denominados as "Informações") são propriedade do MSCI, da S&P Dow Jones Indices ou de suas respectivas filiais.
As informações não poderão ser reproduzidas ou divulgadas novamente de forma completa ou parcial sem uma autorização prévia por escrito do MSCI e da S&P Dow Jones Indices.

Nenhuma das propostas ou alternativas definidas aqui têm sido adotadas pelo MSCI, pela S&P Dow Jones Indices ou pela Standard & Poor’s Financial Services LLC ("S&P"), uma subsidiária da S&P
Dow Jones Indices, e não há garantia da sua consideração ou implementação, de maneira completa ou parcial, por nenhuma das pa rtes.
As Informações não poderão ser utilizadas para criar trabalhos derivados ou para verificar ou corrigir outros dados ou inform ações. Por exemplo (mas não se limitando a isto), as Informações não
poderão ser usadas para criar índices, bases de dados, modelos de risco, análises, software ou quaisquer produto relacionado com a emissão, oferta, patrocínio, administração ou
comercialização de quaisquer títulos, carteiras, produtos financeiros ou outros instrumento de investimento que utilizem ou estejam baseados, que estejam vinculados, acompanhem ou de
qualquer modo decorram das Informações.
O usuário das Informações assume completamente o risco de qualquer uso que possa fazer o permitir das Informações. NEM O MSCI , A S&P DOW JONES INDICES OU QUAISQUER DAS SUAS
RESPECTIVAS FILIAIS OFERECE GARANTIAS OU REPRESENTAÇÕES, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, A RESPEITO DAS INFORMAÇÕES (OU DOS RESULTA DOS OBTIDOS MEDIANTE SEU USO).
ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, O MSCI, A S&P DOW JONES INDICES, S&P E SUAS RESPECTIVAS FILIAIS REJE ITAM EXPRESSAMENTE TODAS AS GARANTIAS
IMPLÍCITAS (INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ORIGINALIDAD, PRECISÃO, OPORTUNIDADE, NÃO INFR AÇÃO, INTEGRALIDADE, COMERCIABILIDADE E
ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO OBJETIVO) COM RESPEITO A QUALQUER UMA DAS INFORMAÇÕES.
Sem prejuízo do diposto anteriormente e até o limite máximo permitido pela legislação aplicável, em nenhum caso o MSCI, a S&P Dow Jones Indices, S&P ou qualquer uma das suas respectivas
filiais serão responsáveis pelas Informações no caso de quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, punitivos, subsequente s (incluindo perda de ganhos) ou quaisquer outros danos, mesmo se
houver notificação da possibilidade de tais danos.
As informações que contêm dados ou análises históricos não deveriam ser consideradas sinal ou garantia de quaisquer desempenhos, análisis ou previsões futuras. O desempenho no passado
não garante resultados futuros.
Nenhuma das Informações constitui uma oferta para vender (o uma solicitação de uma oferta para comprar) qualquer título, produto financeiro ou outro instrumento de investimento.
As Informações não têm o objetivo de recomendar, endossar, aprovar ou manifestar alguma opinião a respeito de qualquer emissor, título, produto financeiro, estratégia de negociação, e
nenhuma das Informações possui o objetivo de ser um aconselhamento sobre investimentos o uma recomendação para tomar (ou evitar tomar) qualquer tipo de decisão de investimento e não
poderá ser invocada para tais fins.

O Padrão Internacional de Classificação Industrial (GICS) foi desenvolvido pelo MSCI e a S&P e é propriedade exclusiva das duas companhias. “Global Industry Classification Standard (GICS)” é
uma marca de serviço do MSCI e da S&P.
MSCI and S&P.
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