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Modificação da metodologia da família de índices 
S&P Europe 350 

AMSTERDÃ, 17 de maio de 2022: A S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia uma modificação à 
metodologia da família de índices S&P Europe 350.  

Devido à mudança anunciada anteriormente no processo de rebalanceamento trimestral dos índices 
ponderados por capitalização de mercado ajustada ao free float da S&P DJI, a S&P DJI está corrigindo 
a data de referência de rebalanceamento para a família de índices S&P Europe 350. A tabela a seguir 
resume a mudança. 

 Metodologia 

Mudança Anterior Atualizada 

Data de referência do 
rebalanceamento 

A data de referência do rebalanceamento é o 
último dia útil do mês anterior. 

A data de referência do rebalanceamento 
é a terceira sexta-feira do mês anterior. 

Esta mudança entra em vigor na sexta-feira, 3 de junho de 2022, em conjunto com a entrega de 
arquivos pró-forma para o rebalanceamento de junho.  

Observe que a metodologia da família de índices S&P Europe 350 está sendo atualizada no site da 
S&P Dow Jones Indices para refletir esta mudança. 

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

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/pt. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 
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