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A S&P DOW JONES INDICES E O MSCI ANUNCIAM CONSULTA SOBRE 
POSSÍVEIS MUDANÇAS NO PADRÃO INTERNACIONAL DE 

CLASSIFICAÇÃO INDUSTRIAL (GICS®) 
 

Nova York, 18 de outubro de 2021 - A S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), um dos principais provedores 

de índices financeiros, e MSCI Inc. (MSCI), um dos principais provedores de índices e análises baseados 
em pesquisas,   decidiram realizar uma consulta com a comunidade de investimento sobre possíveis 
mudanças à estrutura do GICS em 2022. 

O objetivo da revisão é garantir que a estrutura do GICS reflita os mercados atuais e continue sendo um 
marco industrial preciso e completo.   
 
A consulta começa em 18 de outubro de 2021 e termina em 20 de dezembro de 2021. Quaisquer 
mudanças na estrutura do GICS serão anunciadas em fevereiro de 2022. Esta consulta poderá ou não 
gerar alterações à estrutura do GICS. 
 
Os destaques desta consulta são as possíveis mudanças na classificação de empresas e varejistas de 
energia renovável dentro da estrutura do GICS. Adicionalmente, a consulta abrange possíveis alterações 
em Serviços Terceirizados e de Processamento de Dados, Bancos e Poupança e Financiamento de 
Hipotecas, REITs, Transporte, e uma atualização à definição de cânabis do GICS.  
 
Os detalhes completos sobre estas propostas estão disponíveis no documento Consultation on Potential 
Changes to the Global Industry Classification Standard (GICS®) Structure in 2022 , disponível nos sites de 
S&P DJI e MSCI, em www.spglobal.com/spdji/en/governance/consultations/ e www.msci.com/index-
consultations, respectivamente. 

Para mais detalhes sobre o GICS, visite o site da S&P Dow Jones Indices em www.spdji.com ou o site do 
MSCI em www.msci.com. 
 
MODO DE CONSULTA 

Há duas alternativas de participação na consulta deste ano: 

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 

▪ MSCI: clientservice@msci.com 

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

Jones Indices.  
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Sobre a S&P Dow Jones Indices 
A S&P Dow Jones Indices é a maior fonte global de conceitos, pesquisa e dados essenciais 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.spglobal.com/spdji. 

Para mais informações: 
Serviços de índices da S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com  
 
Sobre o MSCI 

O MSCI é um dos principais provedores de ferramentas e serviços fundamentais que apoiam a tomada 
de decisões de investimento da comunidade global de investimentos. Com mais de 50 anos de 
experiência em pesquisa, dados e tecnologia, impulsionamos melhores decisões de investimento ao 
permitir aos clientes entender e analisar os principais fatores de risco e retorno e construir carteiras de 
maneira mais efetiva e com confiança. Criamos soluções de pesquisa de ponta na indústria que os 
nossos clientes utilizam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de 
investimento. Para saber mais, visite o site www.msci.com.  

Consultas da mídia:  PR@msci.com   

Sam Wang              +1 212 804 5244  
Melanie Blanco      +1 212 981 1049  
Laura Hudson         +44 20 7336 9653  

Serviço a cliente global do MSCI 

Serviço ao cliente na região EMEA: + 44 20 7618.2222  
Serviço ao cliente na América: +1 888 588 4567 (número gratuito)  
Serviço ao cliente na região do Ásia-Pacífico: + 852 2844 9333 
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AVISO E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Este documento foi preparado pelo MSCI e a S&P Dow Jones Indices LLC apenas 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 partes. 

As Informações não poderão ser utilizadas para criar trabalhos derivados ou para verificar ou corrigir outros dados 

ou informações. 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 

RESULTADOS 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 REJEITAM EXPRESSAMENTE TODAS AS 

GARANTIAS IMPLÍCITAS (INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 

ORIGINALIDAD, PRECISÃO, OPORTUNIDADE, NÃO INFRAÇÃO, 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, subsequentes (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 manife star alguma opinião a respeito de 

qualquer emissor, título, produto financeiro, estratégia de negociação, e nenhuma das Informações possui o objetivo 
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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 da Indústria (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. 

 


