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A S&P Dow Jones Indices anuncia uma atualização 
nas diretrizes de capitalização de mercado do S&P 
Composite 1500 e os resultados da consulta sobre 
os critérios de elegibilidade de capitalização de 
mercado e de liquidez do S&P Composite 1500 
 

NOVA YORK, 4 DE JANEIRO DE 2023: A S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) está atualizando os 
critérios de elegibilidade referentes à capitalização de mercado para novas adições aos S&P Composite 
1500 Indices. A partir de 4 de janeiro de 2023, os segmentos de tamanho serão atualizados como a 
seguir: 
 

Critérios de elegibilidade de capitalização de 
mercado anteriores 

Critérios de elegibilidade de capitalização de 
mercado novos 

Capitalização não ajustada por empresa de:  

• US$ 14,6 bilhões ou mais para o S&P 500 

• US$ 3,7 bilhões até US$ 14,6 bilhões para o 
S&P MidCap 400 

• US$ 850 milhões até US$ 3,7 bilhões para o 
S&P SmallCap 600 

Capitalização não ajustada por empresa de:  

• US$ 12,7 bilhões ou mais para o S&P 500 

• US$ 4,6 bilhões até US$ 12,7 bilhões para o S&P 
MidCap 400 

• US$ 750 milhões até US$ 4,6 bilhões para o S&P 
SmallCap 600 

  
Com base nos comentários positivos recebidos na consulta sobre os critérios de elegibilidade de 
capitalização de mercado e liquidez do S&P Composite 1500 Index, o Comitê de Índices adotará as 
diretrizes de capitalização de mercado e de liquidez ajustada ao free float (FALR) propostas. Esses 
segmentos são revisados no começo de cada trimestre e serão atualizados conforme necessário para 
garantir que reflitam as condições atuais do mercado e serão expressos em segmentos de dólares. 
Essas diretrizes de capitalização de mercado mínimas foram criadas para capturar a média de três 
meses de capitalização de mercado total cumulativa em nível de empresa do universo do S&P Total 
Market Index (“TMI”) aproximadamente nos seguintes percentis cumulativos: 
 

• S&P 500 – percentil 85  

• S&P MidCap 400 index – percentil 85-93  

• S&P SmallCap 600 index – percentil 93-99 
 
Na revisão trimestral, se os novos segmentos de capitalização de mercado de qualquer um dos índices 
Composite 1500 se desviarem em 10% ou mais do segmento atual, o Comitê dos Índices considerará 
uma atualização do segmento de capitalização de mercado para todos os índices subjacentes. As 
atualizações, se for necessário, são anunciadas oficialmente e têm vigência imediata.  
 
As empresas que atendam aos critérios de capitalização de mercado total em nível de empresa também 
devem ter uma capitalização de mercado ajustada ao free float (FMC) em nível dos seus componentes 
de pelo menos 50% do limite mínimo de capitalização de mercado total em nível de empresa do índice 
respectivo. 

https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/indexnews/announcements/20220920-1456029/1456029_spcomposite1500indexconsultationupdated9-20-2022.pdf
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Esses ajustes propostos nas diretrizes da capitalização de mercado podem causar giros adicionais nos 
índices S&P Composite 1500 à medida que os índices refletem gradualmente as mudanças nos 
segmentos das diretrizes de capitalização de mercado para os índices subjacentes ao longo do tempo. 
 
O requisito de elegibilidade da taxa FALR será reduzido de 1,00 para 0,75, a fim de refletir o aumento da 
liquidez no mercado quanto às adições ao Composite 1500 anunciadas. 
 
Para aumentar a clareza, os critérios de elegibilidade de liquidez na metodologia dos U.S. Indices 
serão atualizados para mostrar que apenas o volume consolidado dos EUA é incluído no cálculo da 
FALR, e que o volume nos EUA das empresas de capital aberto consideradas como domiciliadas nos 
EUA para fins do índice será anualizado na data de avaliação se eles não tiverem 365 dias civis de 
histórico de negociação em uma bolsa dos EUA. A frase “em todos os locais (incluindo valores 
históricos)” será removida. 
 

Critérios de elegibilidade de FALR anteriores Critérios de elegibilidade de FALR atualizados 

A taxa de liquidez ajustada ao free float (FALR) 
deve ser maior ou igual a 1,0 no momento da 
adição ao S&P Composite 1500. 

A taxa de liquidez ajustada ao free float (FALR) deve 
ser maior ou igual a 0,75 no momento da adição ao 
S&P Composite 1500. 

 
Como lembrete, os critérios de elegibilidade de capitalização de mercado são para adições a um índice, 
não para a permanência como membro. Como consequência, um componente de um índice que pareça 
incumprir os critérios para adição a esse índice não será excluído, a menos que condições em curso 
justifiquem uma mudança no índice. 
 
Um histórico dos segmentos de capitalização de mercado desde 2007 está disponível no Apêndice A 
da metodologia dos U.S. Indices. O documento da metodologia dos U.S. Indices será atualizado em 
breve para refletir as mudanças. Visite o nosso site www.spglobal.com/spdji para mais detalhes. 
 
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 indicadores do mercado icônicos 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. 
 
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 
 
Consultas da mídia 
spdji.comms@spglobal.com 
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