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Introdução 

Objetivo dos índices 

Os Índices de Dividendos S&P Brasil procuram medir o desempenho das ações domiciliadas no Brasil 
com dividendos crescentes ou altos rendimentos de dividendos. 

Família de índices 

S&P Dividend Aristocrats Brasil Index.  Este índice procura medir o desempenho de 30 ações do S&P 
Brazil BMI que possuam dividendos crescentes ou estáveis. Para determinar os componentes do índice, 
é usada uma média móvel de três anos como mecanismo de nivelamento das flutuações anuais no 
montante do dividendo por ação que de outra forma poderia contribuir para o giro do índice ou distorcer o 
padrão de distribuição de dividendos das empresas brasileiras. Os componentes são ponderados pelo 
rendimento de dividendos dos últimos 12 meses, sujeitos a um limite de ponderação de 8% por ação e 
um limite de 35% para cada do setor do Padrão Global de Classificação Industrial (GICS®). 
 
S&P Brazil Dividend Opportunities Index.  O índice é desenvolvido para medir o desempenho das 40 
ações de maior rendimento listadas no S&P Brazil BMI. Os componentes são ponderados pelo 
rendimento de dividendos de 12 meses, sujeito às seguintes restrições: a ponderação mínima dos 
componentes individuais deve ser de pelo menos 2%, sem ultrapassar o máximo de ponderação de 8%, 
e o limite de ponderação de cada setor do GICS é 40%. 

 
Para mais informações sobre o S&P Brazil BMI, confira a Metodologia dos índices S&P Global BMI, 
S&P/IFCI em www.spglobal.com/spdji. 

Documentos de apoio  

Esta metodologia foi desenvolvida para ser lida junto com documentos de apoio que fornecem maiores 
detalhes com relação às políticas, procedimentos e cálculos aqui descritos. As referências nesta 
metodologia procuram direcionar o leitor para o documento de apoio relevante para mais informações 
sobre um assunto específico. A lista dos principais documentos de apoio para esta metodologia junto 
com o seu link é a seguinte: 
 

Documento de apoio Link 
Metodologia das Políticas e Práticas de Índices 
de Renda Variável da S&P Dow Jones Indices  

Políticas e Práticas de índices de renda variável 

Metodologia da Matemática dos Índices da S&P 
Dow Jones Indices  

Metodologia da Matemática dos índices 

Metodologia de ajuste dos índices ao free float da 
S&P Dow Jones Indices  

Metodologia de Ajuste de Índices ao Free Float 

Metodologia da Padrão Global de Classificação 
Industrial (GICS) da S&P Dow Jones Indices  

Metodologia do Padrão Global de Classificação 
Industrial (GICS) 

 
Esta metodologia foi criada pela S&P Dow Jones Indices para atingir o objetivo mencionado de medir o 
interesse subjacente dos índices regidos pela metodologia detalhada neste documento. Quaisquer 
alterações ou diferenças com esta metodologia serão realizadas com base na decisão e critério 
exclusivo da S&P Dow Jones Indices, a f im de que os índices continuem a atingir seu objetivo.  

http://www.spglobal.com/spdji/
http://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-equity-indices-policies-practices.pdf?force_download=true
http://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-index-math.pdf?force_download=true
http://us.spindices.com/documents/index-policies/methodology-sp-float-adjustment.pdf?force_download=true
http://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-gics.pdf?force_download=true
http://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-gics.pdf?force_download=true
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Critérios de Elegibilidade 
Universo dos índices. 

Para se qualificar para filiação em qualquer um dos Índices de S&P Brazil Dividend Indices, 
primeiramente uma ação deve ser um componente do S&P Brazil BMI na data referencial de 
rebalanceamento. 

Universo de Seleção 

Capitalização de mercado.  As ações devem ter uma capitalização de mercado ajustada ao free float 
(FMC) de pelo menos US$ 250 milhões na data referencial de rebalanceamento. Além disso, no caso do 
S&P Brazil Dividend Opportunities Index, permanecem elegíveis os componentes atuais do índice com 
uma capitalização de mercado ajustada ao free float de pelo menos US$ 200 milhões. 

 
Liquidez.  As ações devem ter uma média de valor negociado diário (ADVT, por sua sigla em inglês), 
durante três meses de pelo menos US$ 1 milhão na data de referência do rebalanceamento. Do mesmo 
modo, no caso do S&P Brazil Dividend Opportunities Index, permanecem elegíveis os componentes 
atuais do índice com uma média de valor negociado diário (ADVT) de três meses de pelo menos US$ 0,8 
milhões. 

 
Rendimento de dividendos.  As ações devem ter um rendimento de dividendos a partir da data de 
rebalanceamento. O rendimento de dividendos é calculado utilizando o dividendo por ação pago nos 
últimos 12 meses dividido pelo preço na data de referência do rebalanceamento. As empresas serão 
excluídas se eliminarem o seu último pagamento de dividendos ou cancelarem os próximos dividendos 
programados. 

Critérios de estabilidade 

• S&P Dividend Aristocrats Brazil Index 

o Estabilidade de dividendos.  A média móvel trienal calculada ao longo dos últimos 
cinco anos fiscais de pagamentos de dividendos deve ser estável ou crescente. São 
considerados os pagamentos regulares de dividendos, bem como os juros sobre o 
capital. O valor total dos dividendos é baseado dentro de um ano fiscal. 

• S&P Brazil Dividend Opportunities  

o Lucratividade.  As ações devem ser lucrativas, conforme medido por lucro por ação 
(EPS, por sua sigla em inglês) antes de itens extraordinários, pelo período dos últimos 
12 meses, na data de referência do rebalanceamento.   

o Crescimento dos lucros. As ações devem ter um crescimento positivo nos lucros de 
três anos.  Os lucros por ação relatados no ano mais recente devem ser maiores do que 
os lucros por ação relatados nos três anos anteriores. As ações existentes no índice 
somente serão removidas do mesmo se houverem falhado em relação aos critérios de 
crescimento dos lucros por dois rebalanceamentos consecutivos. 

 

Tipos de pagamento de dividendos 

A S&P Dow Jones Indices considera apenas os pagamentos de dividendos declarados como regulares 
pela empresa pagadora para fins de elegibilidade, seleção e ponderação do índice. Os pagamentos de 
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dividendos declarados como especiais pela empresa pagadora, incluindo dividendos especiais 
recorrentes, não são considerados. Para fins de elegibilidade e ponderação, são utilizados montantes de 
dividendos anualizados, antes do imposto retido na fonte. 

Múltiplas classes de ações 

Cada empresa é representada uma vez pela listagem com o maior rendimento de dividendos, sujeita ao 
atendimento dos critérios de elegibilidade detalhados acima. No caso de várias linhas atenderem aos 
critérios de elegibilidade e possuírem rendimentos de dividendos semelhantes, a Listagem Designada 
será selecionada. Para mais informações sobre o tratamento de múltiplas classes de ações, por favor 
consulte a Abordagem C na seção Múltiplas Classes de Ações do documento Políticas e Práticas dos 
Índices de Renda Variável da S&P Dow Jones Indices. 
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Construção dos índices 

S&P Dividend Aristocrats Brasil Index 

Seleção dos componentes.  As ações que cumprem os critérios de elegibilidade formam o universo de 
seleção do índice. As ações são classificadas com base no seu dividendo final de 12 meses. As 30 
ações mais lucrativas passam a compor o índice. 
 
A f im de reduzir a rotatividade, o índice usa um mecanismo de média móvel por 3 anos consecutivos 
para atenuar as f lutuações ano a ano nos padrões de pagamento dos dividendos. 
 
Critérios de diversificação de ações.  A cada rebalanceamento, o S&P Dividend Aristocrats Brazil 
Index possui 30 componentes. Se o número de ações componentes elegíveis for menor do que o 
requerido, então:  

• A capitalização mínima de mercado ajustada à flutuação é reduzida de US$ 250 milhões para 
US$ 150 milhões. Os componentes que satisfaçam esses critérios, bem como todos os demais 
critérios de elegibilidade do índice, são adicionados em ordem decrescente de rendimento de 
dividendos até que a contagem dos componentes alcance 30. 

• Se o número dos componentes do índice ainda não alcançar 30, o volume médio diário 
negociado, por três meses, é reduzido de US$ 1 milhão para US$ 500.000. Os componentes que 
satisfaçam esses critérios, bem como todos os demais critérios de elegibilidade do índice, são 
adicionados em ordem decrescente de rendimento do dividendo até que a contagem dos 
componentes alcance 30. 

 
Ponderação dos componentes.  Os componentes do índice são ponderados pelo rendimento do 
dividendo de 12 meses, sujeito às seguintes restrições: 

1. A ponderação de cada componente do índice é limitada a 8%. 

2. A ponderação de cada setor GICS é limitada em 35%. 
 
Para mais informações sobre GICS, consulte nosso Web site www.spglobal.com/spdji. 
 
Além do rebalanceamento anual, o índice também é submetido a uma análise secundária em outubro 
para assegurar que os critérios de ponderação estejam dentro das restrições da metodologia. Se as 
ações e/ou setores estiverem fora dos parâmetros mencionados acima, o índice será novamente 
ponderado usando-se os dados de preço dos sete dias úteis anteriores à data efetiva. Tais mudanças 
são efetivas após o fechamento da terceira sexta-feira de outubro, com a data de referência para os 
dados usados na análise sendo o fechamento do sétimo dia útil anterior a esta data. 
 

http://www.spglobal.com/spdji/
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S&P Brazil Dividend Opportunities Index  

Seleção dos componentes.  As ações que cumprem os critérios de elegibilidade formam o universo de 
seleção do índice. Logo depois, as ações são classificadas segundo o seu rendimento de dividendos nos 
últimos 12 meses e as 40 primeiras ações passam a compor o índice, sujeitas às seguintes regras de 
proteção: 

1. Todas as ações classificadas entre as primeiras 20 (independentemente da sua situação como 
componentes) são incluídas no índice. 

2. Os componentes atuais classificados entre os primeiros 50 são escolhidos em ordem da 
classificação até atingir o número-alvo de 40 ações.  

3. Posteriormente, se a quantidade ainda for inferior a 40, serão adicionadas as ações com a 
melhor classificação e que não façam parte do índice, até completar os 40 componentes. 

 
Critérios de diversificação de ações.  A cada rebalanceamento, o S&P Brazil Dividend Opportunities 
Index terá 40 componentes. Se o número de ações componentes elegíveis for menor do que o requerido, 
então: 

• A capitalização mínima de mercado ajustada à flutuação é reduzida de US$ 250 milhões para 
US$ 150 milhões. Estes componentes que satisfaçam esses critérios, bem como todos os 
demais critérios de elegibilidade do índice, são adicionados em ordem decrescente de 
rendimento de dividendos até que os critérios de diversificação das ações sejam satisfeitos.  

• Se os critérios de diversificação das ações ainda não forem satisfeitos, o volume médio diário 
negociado por três meses é reduzido de US$ 1 milhão para US$ 0,5 milhões.  Estes 
componentes que satisfaçam esse critério, bem como todos os demais critérios de elegibilidade 
do índice, são adicionados em ordem decrescente de rendimento de dividendos até que os 
critérios de diversificação das ações estejam satisfeitos. 

 
Ponderação dos componentes.  Os componentes do índice são ponderados pelo rendimento do 
dividendo de 12 meses, sujeito às seguintes restrições: 

1. A ponderação de cada componente do índice é limitada a 8%. 

2. A ponderação mínima de cada componente do índice é a 2%. 

3. A ponderação de cada setor GICS é limitada em 40%. 
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Manutenção dos índices 

Cálculo dos índices 

Cada índice é calculado através da metodologia de divisor usada para todos os índices de renda variável 
da S&P DJI. 
 
Para obter mais informações sobre a metodologia de cálculo do índice, consulte a seção Índices não 
ponderados por capitalização de mercado da Metodologia Matemática dos Índices da S&P Dow Jones 
Indices. 

Rebalanceamento 

S&P Dividend Aristocrats Brasil Index.  O índice é rebalanceado uma vez por ano, com data efetiva 
após o fechamento da terceira sexta-feira de abril. A data de referência do rebalanceamento para os 
dados usados na análise é o último dia útil de março. As ações do índice são atribuídas com base nos 
preços sete dias úteis antes do rebalanceamento. 
 
Além do rebalanceamento anual, o índice também passa por uma revisão secundária em outubro para 
garantir que os critérios de ponderação dos componentes estejam sendo cumpridos e que os mesmos 
permaneçam pagando dividendos. Qualquer componente do índice que não tenha pago dividendo 
recentemente será removido do índice. Aqueles componentes eliminados entre os períodos de 
rebalanceamentos anuais não são substituídos. Quaisquer mudanças produzidas pelo reajustamento 
das ponderações dos componentes conforme os critérios de ponderação ou derivadas da exclusão de 
ações que já não são elegíveis para compor o índice, se tornam efetivas após o fechamento da terceira 
sexta-feira de outubro. Se for necessário reajustar as ponderações, a ponderação sobrante será 
redistribuída entre outras ações com base na ponderação atual dos componentes, a partir da data de 
referência. A data de referência corresponde ao último dia útil do mês prévio ao mês de 
rebalanceamento. Visto que as participações nos índices são determinadas com base nos preços dos 
títulos sete dias úteis antes do rebalanceamento, a ponderação real de cada ação na data de 
rebalanceamento será diferente da ponderação alvo por causa dos movimentos do mercado.  
 
Índice S&P Brazil Dividend Opportunities  O índice é completamente rebalanceado duas vezes por 
ano, com data efetiva após o fechamento do último dia útil em maio e novembro. A data de referência do 
rebalanceamento para os dados usados na análise é o último dia útil de abril e outubro.1  

Revisão Mensal de Dividendos 

S&P Dividend Aristocrats Brasil Index.  A S&P Dow Jones Indices revisa mensalmente os 
componentes do índice. Se a S&P Dow Jones Indices determinar que um componente do índice eliminou 
ou suspendeu seu dividendo, omitiu um pagamento ou reduziu o valor do dividendo do ano civil e seu 
novo rendimento é significativamente menor do que o componente de rendimento mais baixo e que não 
qualif icará mais para o índice na reconstituição subsequente, ele será removido do índice em vigor antes 
da abertura do primeiro dia útil do mês seguinte e não será substituído até à reconstituição seguinte. As 
alterações são anunciadas cinco dias úteis antes do final do mês. A determinação da qualificação para o 
índice na reconstituição subsequente é feita a critério do Comitê do Índice. A decisão de remover um 
componente do índice devido à eliminação, suspensão, omissão ou redução de dividendos é baseada 
em informações anunciadas publicamente pela empresa a partir de sete dias úteis antes do final do mês.  

             
1 Para o índice S&P Brazil Dividend Opportunities, os rebalanceamentos executados antes de 2013 tinham efeito após o 

fechamento do último dia útil de abril e outubro. As datas de referência do rebalanceamento para os dados utilizados nas revisões 
correspondiam aos últimos dias de negociação de março e setembro, respectivamente. 
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S&P Brazil Dividend Opportunities Index.  Os componentes do índice são revisados mensalmente 
para determinar a sua elegibilidade continuamente. Para mais informações sobre a revisão dos 
dividendos mensais, confira a Abordagem C na seção Revisão mensal para elegibilidade contínua em 
índices com foco em dividendos da Metodologia de Políticas e Práticas de Índices de Renda Variável da 
S&P Dow Jones Indices.   

Adições e eliminações 

Adições.  Com exceção das cisões, não há adições aos índices entre rebalanceamentos. As cisões 
adicionadas ao índice são mantidas até o próximo rebalanceamento e reavaliadas para continuar dentro 
do índice. 
 
Eliminações.  Os componentes do índice são removidos do mesmo entre rebalanceamentos se a ação 
for impactada por eventos societários como, por exemplo, fusões, aquisições, aquisições de controle ou 
exclusão da bolsa. 

Eventos Corporativos 

Evento Corporativo 
 

Ajuste feito ao índice 
Ajuste do 
divisor? 

Oferta de direitos  O preço é ajustado ao preço da empresa mãe menos (a 
relação do preço da oferta de direitos/direitos).  As ações do 
índice mudam de modo que o peso da empresa permanece o 
mesmo que seu peso antes da oferta de direitos. 

Não 

Bonificação, 
desdobramento de 
ações, agrupamento 

As ações do índice são multiplicadas e o preço é dividido pelo 
fator de desdobramento.  

Não 

Share Issuance, Share 
Repurchase, Equity 
Offering or Warrant 
Conversion 

Nenhuma. Não 

Dividendos especiais  O preço da ação fazendo o pagamento do dividendo especial é 
reduzido pelo valor do dividendo especial por ação após o 
fechamento das negociações no dia anterior à data ex-direito 
do dividendo.  

Sim 

Alteração de  
componentes 

Exceto por cisões (spin-offs), não há adições entre os 
rebalanceamentos. 

- 

As exclusões devido à retirada da lista, aquisição ou outros 
eventos societários resultantes da exclusão da ação do índice 
fazem com que os pesos do restante das ações no índice se 
alterem.  Pesos relativos permanecem os mesmos.  

Sim 

 
Para mais informações sobre eventos corporativos, confira a seção Índices não ponderados por 
capitalização de mercado da Metodologia Políticas e Práticas de Índices de Renda Variável da S&P Dow 
Jones Indices. 

Moeda de Cálculo e Séries Adicionais de Retorno dos Índices  

Os índices são calculados em reais brasileiros (BRL) e dólares americanos (USD). 
 
Além dos índices detalhados nesta metodologia, versões de séries de retorno adicional dos índices 
podem estar disponíveis, incluindo, entre outras: versões de índices em diferentes moedas, de cobertura 
de risco cambial, de decréscimo, de valor justo, alavancados e controle de risco. Para obter uma lista de 
índices disponíveis, confira a Base de dados de metodologias e situação regulamentar da S&P DJI.  
 
Para obter informações sobre o cálculo do índice, consulte a Metodologia da Matemática dos Índices da 
S&P Dow Jones Indices. 
 

https://www.spglobal.com/spdji/en/governance/methodology-and-regulatory-status/
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Para conferir os dados necessários para calcular certos tipos de índices, incluindo índices de 
decréscimo, de cobertura de risco cambial, de valor de mercado e de controle de risco, confira os 
documentos de parâmetros disponíveis em www.spglobal.com/spdji. 

 

 

Datas de referência e disponibilidade do histórico 

A disponibilidade do histórico dos índices, datas de referência e valores base são apresentados no 
seguinte quadro. 
 

Índice 
Data de 

lançamento 

Data do 

primeiro 

valor 

Data de 

referência 

Valor 

de 

referê

ncia 

S&P Dividend Aristocrats Brazil Index  01/08/2012 18/04/2008 18/04/2008 1000 
S&P Brazil Dividend Opportunities Index 08/02/2013 30/04/2007 30/04/2007 1000 

http://www.spglobal.com/spdji
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Dados dos índices 

Tipos de retornos calculados 

A S&P Dow Jones Indices calcula diversos tipos de retorno que variam dependendo do tratamento de 
dividendos regulares pagos em dinheiro. A classificação de dividendos regulares pagos em dinheiro é 
determinada pela S&P Dow Jones Indices. 

• As versões de retorno do preço (PR) são calculadas sem ajustar os dividendos regulares pagos 
em dinheiro. 

• As versões de retorno total bruto (TR) reinvestem os dividendos regulares pagos em dinheiro no 
fechamento das negociações na data ex-dividendo, sem considerar retenções de imposto. 

• As versões de retorno total líquido (NTR), caso estejam disponíveis, reinvestem os dividendos 
regulares pagos em dinheiro no fechamento das negociações na data ex-dividendos após a 
dedução de retenções de imposto aplicáveis. 

 
Caso não haja dividendos regulares pagos em dinheiro na data ex-dividendos, o desempenho diário dos 
três índices será idêntico. 
 
Para uma lista completa dos índices disponíveis, por favor confira o arquivo de níveis diários dos índices 
(“.SDL”). 
 
Para mais informações sobre a classificação dos dividendos em dinheiro regulares versus especiais, 
bem como as taxas de imposto usadas no cálculo do retorno líquido, confira o documento Políticas e 
práticas de índices de renda variável da S&P Dow Jones Indices. 
 
Para mais informações sobre o cálculo dos tipos de retorno, confira o documento Metodologia da 
Matemática dos índices da S&P Dow Jones Indices. 
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Governança dos índices 

Comitê de Índices 

Um Comitê de Índices da S&P Dow Jones Indices realiza a manutenção dos índices. Todos os membros 
deste Comitê são profissionais em tempo integral da S&P Dow Jones Indices. O Comitê se reúne 
mensalmente. Em cada reunião, o Comitê de índices pode revisar quaisquer eventos corporativos que 
possam afetar os componentes dos índices, estatísticas que comparem a composição dos índices com o 
mercado, empresas que sejam consideradas como candidatas para serem incluídas em um índice, além 
de quaisquer acontecimentos importantes que ocorram no mercado. Além disso, o Comitê de Índices 
pode revisar as regras metodológicas de seleção de empresas, o tratamento de dividendos, quantidade 
de ações, bem como outros assuntos.  
 
A S&P Dow Jones Indices considera as informações sobre mudanças em seus índices e questões 
relacionadas como potencialmente relevantes e significativas para o mercado. Portanto, todas as 
reuniões do Comitê são confidenciais. 
 
Os Comitês de Índices da S&P Dow Jones Indices se reservam o direito de fazer exceções na aplicação 
desta metodologia em caso de necessidade. Em qualquer situação em que o tratamento seja diferente 
das regras gerais descritas no presente documento ou nos documentos suplementares, os clientes serão 
notif icados com antecedência, sempre que possível.  
 
Além da governança diária de índices e manutenção de metodologias de índices, pelo menos uma vez a 
cada 12 meses, o Comitê de Índices revisará a metodologia para garantir que os dados, políticas e a 
metodologia continuem sendo eficazes. Em certos casos, a S&P Dow Jones Indices pode publicar uma 
consulta convidando as partes externas a fornecer comentários.  
 
Para mais informações sobre garantia de qualidade e revisões internas de metodologias, confira a 
Metodologia das Políticas e Práticas dos índices de renda variável da S&P Dow Jones Indices. 
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Política dos índices 

Anúncios 

Todos os componentes dos índices são avaliados diariamente com relação os dados necessários para 
calcular os níveis e retornos dos índices. Todos os eventos que afetem o cálculo diário dos índices são 
normalmente anunciados com antecedência por meio do relatório de Eventos Corporativos do Índice 
(SDE), fornecido diariamente a todos os clientes. Qualquer tratamento incomum de um evento 
corporativo ou aviso de um evento sem antecedência podem ser comunicados por e-mail aos clientes.  
 
Para obter mais informações, consulte a seção Anúncios da Metodologia de políticas e práticas dos 
índices de ações da S&P Dow Jones Indices.  

Arquivos pró-forma  

Além do arquivo de eventos corporativos (.SDE), a S&P DJI fornece arquivos pró -forma dos 
componentes de todos os índices em cada rebalanceamento. Normalmente, o arquivo pró -forma é 
fornecido de forma diária, com cinco dias úteis de antecedência à data de rebalanceamento, e contém 
todos os componentes, além de suas ponderações correspondentes e participações no índice, vigentes 
no próximo rebalanceamento. Visto que as participações nos índices são determinadas com base nos 
preços dos títulos dias antes da data efetiva do rebalanceamento, a ponderação real de cada ação na 
data de rebalanceamento será diferente por causa dos movimentos do mercado.  
 
Visite www.spglobal.com/spdji para obter uma programação completa dos rebalanceamento e prazos de 
entrega dos arquivos pró-forma. 

Programação de feriados 

Os Índices são calculados todos os dias úteis do ano quando o mercado de ações do Brasil está aberto. 
 
A programação completa dos feriados para o ano está disponível no website da S&P Dow Jones Indices 
no endereço www.spglobal.com/spdji. 

Rebalanceamento 

O Comitê de índices pode modificar a data de um rebalanceamento por diversos motivos, incluindo 
feriados do mercado que ocorram na data de rebalanceamento programada ou em uma data próxima. 
Qualquer mudança é anunciada com a devida antecipação sempre que seja possível. 

Fechamentos não programados da bolsa 

Para mais informações sobre fechamentos inesperados da bolsa, confira o documento Políticas e 
Práticas de Índices de Renda Variável da S&P Dow Jones Indices. 

Política de recálculo 

Para informações sobre a política de recálculo, consulte o documento Políticas e Práticas de índices de 
renda variável da S&P Dow Jones Indices. 
 
Para mais informações sobre interrupções de cálculos e preços, opiniões de especialistas e hierarquia 
de dados, confira o documento Políticas e Práticas de Índices de Renda Variável da S&P Dow Jones 
Indices. 

http://www.spglobal.com/spdji
http://www.spglobal.com/spdji/
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Informações de contato 

Para mais informações, entre em contato: index_services@spglobal.com.  

mailto:index_services@spglobal.com
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Disseminação dos índices 
Os valores dos índices são disponibilizados pela S&P Dow Jones Indices através do seu site 
www.spglobal.com/spdji pelos principais fornecedores de cotação (ver códigos abaixo), por inúmeros 
sites especializados em investimentos e por diversos meios impressos e eletrônicos.  

Símbolos de negociação 

A seguinte tabela apresenta uma lista dos índices principais abrangidos pelo presente documento. Todas 
as versões que podem existir dos seguintes índices também são cobertas por este documento. Para 
obter uma lista completa dos índices cobertos por este documento, confira a Base de dados de 
metodologias e situação regulamentar da S&P DJI.  
  

Índice  Bloomberg RIC 

S&P Dividend Aristocrats Brazil Index 
 

Retorno do preço 
Retorno total 
Retorno total líquido 

SPBRDABP 
SPBRDABT 
SPBRDABN 

SPBRDABP 
-- 

-- 

S&P Dividend Aristocrats Brazil USD 
 

Retorno do preço 
Retorno total 
Retorno total líquido 

SPBRDAUP 
SPBRDAUT 
SPBRDAUN 

SPBRDAUP 
-- 

-- 

S&P Brazil Dividend Opportunities Index 
 

Retorno do preço 
Retorno total 
Retorno total líquido 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

S&P Brazil Dividend Opportunities USD 
 

Retorno do preço 
Retorno total 
Retorno total líquido 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Dados dos índices 

Níveis diários dos componentes e dados dos índices estão disponíveis por meio de assinatura.  
 
Para mais informações sobre os produtos, por favor entre em contato com S&P Dow Jones Indices, no 
endereço www.spglobal.com/spdji/pt/contact-us.  

Site 

Para mais informações, por favor visite o nosso site, www.spglobal.com/spdji. 

http://www.spglobal.com/spdji/
https://www.spglobal.com/spdji/en/governance/methodology-and-regulatory-status/
https://www.spglobal.com/spdji/en/governance/methodology-and-regulatory-status/
http://www.spdji.com/contact-us
http://www.spglobal.com/spdji/
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Apêndice I 

Mudanças na Metodologia 

As mudanças metodológicas a partir do 1 de janeiro de 2015 são as seguintes: 
 

 Data efetiva Metodologia 

Mudança (após 

encerramento) 

Anterior Atualizada 

Revisão mensal 

de dividendos  

14/01/2022 A S&P Dow Jones Indices revisa 

mensalmente os componentes do índice. 
Se a S&P Dow Jones Indices determinar 

que um componente do índice eliminou 
ou suspendeu seu dividendo, omitiu um 

pagamento ou reduziu o valor do 
dividendo do ano civil e seu novo 

rendimento é significativamente menor do 
que o componente de rendimento mais 

baixo e que não qualificará mais para o 
índice na reconstituição subsequente, ele 

será removido do índice em vigor antes 
da abertura do primeiro dia útil do mês 

seguinte e não será substituído até à 
reconstituição seguinte. As alterações 

são anunciadas cinco dias úteis antes do 
final do mês. A determinação da 

qualificação para o índice na 
reconstituição subsequente é feita a 

critério do Comitê do Índice. A decisão de 
remover um componente do índice 

devido à eliminação, suspensão, omissão 
ou redução de dividendos é baseada em 

informações anunciadas publicamente 
pela empresa a partir de sete dias úteis 

antes do final do mês.   

Os componentes do índice são revisados 

mensalmente para determinar a sua 
elegibilidade continuamente. Para mais 

informações sobre a revisão dos 
dividendos mensais, confira a Abordagem 

C na seção Revisão mensal para 
elegibilidade contínua em índices com 

foco em dividendos da Metodologia de 
Políticas e Práticas de Índices de Renda 

Variável da S&P Dow Jones Indices.   

Revisão mensal 
de dividendos 

19/04/2019 A S&P Dow Jones Indices revisa 
mensalmente os componentes do índice. 

Se a S&P Dow Jones Indices determinar 
que um componente do índice eliminou, 

suspendeu seu dividendo ou omitiu um 
pagamento, ele será removido do índice 

antes da abertura do primeiro dia útil do 
mês seguinte. 

Além disso, as ações componentes são 
revisadas mensalmente para cortes de 
dividendos. As ações componentes 

podem, a critério do Comitê de Índice, ser 
removidas com antes da abertura do 

primeiro dia útil do mês seguinte, se a 
empresa componente baixar, mas não 

eliminar seu dividendo, seu novo 
rendimento é significativamente menor do 

que o componente com rendimento mais 
baixo e o comitê do índice podem 

determinar, com base nas informações 
atuais, que a empresa não poderá 

qualificar para inclusão no próximo 
rebalanceamento. 

A determinação da qualificação para o 
índice na reconstituição anual 
subsequente é feita a critério do Comitê 

do Índice. A decisão de remover um 

A S&P Dow Jones Indices revisa 
mensalmente os componentes do índice. 

Se a S&P Dow Jones Indices determinar 
que um componente do índice eliminou 

ou suspendeu seu dividendo, omitiu um 
pagamento ou reduziu o valor do 

dividendo do ano civil e seu novo 
rendimento é significativamente menor do 

que o componente de rendimento mais 
baixo e que não qualificará mais para o 

índice na reconstituição subsequente, ele 
será removido do índice em vigor antes 

da abertura do primeiro dia útil do mês 
seguinte e não será substituído até à 

reconstituição seguinte. As alterações 
são anunciadas cinco dias úteis antes do 

final do mês. A determinação da 
qualificação para o índice na 

reconstituição subsequente é feita a 
critério do Comitê do Índice. A decisão de 

remover um componente do índice 
devido à eliminação, suspensão, omissão 

ou redução de dividendos é baseada em 
informações anunciadas publicamente 

pela empresa a partir de sete dias úteis 
antes do final do mês.   
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 Data efetiva Metodologia 

Mudança (após 
encerramento) 

Anterior Atualizada 

componente do índice devido à 

eliminação, suspensão, omissão ou 
redução de dividendos é baseada em 

informações anunciadas publicamente 
pela empresa em cinco dias úteis antes 

do final do mês. Os componentes do 
índice removidos como parte do processo 

de revisão de dividendos mensais não 
são substituídos até a reconstituição 

anual seguinte. 

Revisão Mensal 
de Dividendos  

 

31/07/2018 -- A S&P Dow Jones Indices revisa 

mensalmente os componentes do índice. Se 
a S&P Dow Jones Indices determinar que 

um componente do índice eliminou, 

suspendeu seu dividendo ou omitiu um 

pagamento, ele será removido do índice 
antes da abertura do primeiro dia útil do mês 

seguinte. 

Além disso, as ações componentes são 

revisadas mensalmente para cortes de 

dividendos. As ações componentes podem, 

a critério do Comitê de Índice, ser removidas 

com antes da abertura do primeiro dia útil do 
mês seguinte, se a empresa componente 

baixar, mas não eliminar seu dividendo, seu 

novo rendimento é significativamente menor 

do que o componente com rendimento mais 

baixo e o comitê do índice podem 
determinar, com base nas informações 

atuais, que a empresa não poderá qualificar 

para inclusão no próximo rebalanceamento. 

A determinação da qualificação para o 

índice na reconstituição anual subsequente 

é feita a critério do Comitê do Índice. A 
decisão de remover um componente do 

índice devido à eliminação, suspensão, 

omissão ou redução de dividendos é 

baseada em informações anunciadas 

publicamente pela empresa em cinco dias 
úteis antes do final do mês. Os 

componentes do índice removidos como 

parte do processo de revisão de dividendos 

mensais não são substituídos até a 

reconstituição anual seguinte.  

Consideração de 

dividendos 
especiais 

recorrentes para 
fins de 

elegibilidade, 
seleção e 

ponderação  

20/04/2018 Os dividendos especiais recorrentes que a 

S&P Dow Jones Indices considera como 
parte do padrão normal de pagamento 

estabelecido pela empresa são 

considerados regulares para fins de 

elegibilidade, seleção e ponderação.  

 

A S&P Dow Jones Indices considera apenas 

os pagamentos de dividendos declarados 
como regulares pela empresa pagadora 

para fins de elegibilidade, seleção e 

ponderação do índice. Os pagamentos de 

dividendos declarados como especiais pela 

empresa pagadora, incluindo dividendos 
especiais recorrentes, não são 

considerados. Para fins de elegibilidade e 

ponderação, são utilizados montantes de 

dividendos anualizados, antes do imposto 

retido na fonte. 

S&P Dividend 

Aristocrats Brazil 
Index: 

 
Datas de 

referência  

03/16/2018 A data de referência do rebalanceamento 

para os dados usados na análise é o último 
dia útil de março. 

A data de referência corresponde à terceira 

sexta-feira de março. 

S&P Dividend 
Aristocrats Brazil 

Index: 
 

Revisão semestral 

13/10/2017 Além do rebalanceamento anual, o índice 
também passa por uma revisão secundária 

para garantir que as restrições de 

ponderação ainda estejam em vigor. Além 

disso, as ações que tenham eliminado 
dividendos desde a última reconstituição 

anual, são excluídas do índice. Portanto, 

esta revisão pode resultar na reponderação 

Se for necessário reajustar as ponderações, 
a ponderação sobrante será redistribuída 

entre outras ações com base na ponderação 

atual dos componentes, a partir da data de 

referência. A data de referência corresponde 
ao último dia útil do mês prévio ao mês de 

rebalanceamento.   
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 Data efetiva Metodologia 

Mudança (após 
encerramento) 

Anterior Atualizada 

dos componentes e setores do índice. Se 

necessário, estas alterações serão efetivas 

após o fechamento da terceira sexta-feira de 
outubro e a data de referência para os 

dados utilizados na revisão será o sétimo 

dia útil antes desta data. 

Visto que as participações nos índices são 

determinadas com base nos preços dos 

títulos sete dias úteis antes do 

rebalanceamento, a ponderação real de 

cada ação na data de rebalanceamento será 

diferente da ponderação alvo por causa dos 
movimentos do mercado.  

S&P Brazil 
Dividend 

Opportunities 
Index: 

 
Limites de 

elegibilidade 

01/05/2016 As ações devem ter uma capitalização de 
mercado ajustada ao free float de pelo 

menos US$ 250 milhões na data 
referencial de rebalanceamento.  

As ações devem ter uma média de valor 
negociado diário (ADVT, por sua sigla em 
inglês), durante três meses de pelo 

menos US$ 1 milhão na data de 
referência do rebalanceamento. 

As ações devem ter uma capitalização de 
mercado ajustada ao free float de pelo 

menos US$ 250 milhões na data 
referencial de rebalanceamento (US$ 200 

milhões para componentes atuais).  

As ações devem ter uma média de valor 
negociado diário (ADVT) durante três 

meses de pelo menos US$ 1 milhão na 
data referencial de rebalanceamento 

(US$ 0,8 milhões para componentes 
atuais). 

S&P Brazil 
Dividend 

Opportunities 
Index: 

 
Seleção dos 

componentes 

01/05/2016 As 40 ações com o maior rendimento de 
dividendos compõem o índice. Para 

reduzir o giro da carteira, o índice 
mantém uma regra de proteção de 10 

ações. Os títulos cujos rendimentos 
caíram abaixo da posição 40 na 

classificação, mas acima da posição 50, 
permanecem no índice. 

As 40 ações com o maior rendimento de 
dividendos compõem o índice, sujeitas às 

seguintes regras de proteção: 

• Todas as ações classificadas entre as 
primeiras 20 (independentemente da 
sua situação como componentes) são 

incluídas no índice. 

• A fim de reduzir o giro, todos os 
componentes atuais cujos 

rendimentos caíram abaixo da posição 
40 na classificação, mas acima da 

posição 50, permanecem no índice. 
Se a quantidade ainda for inferior a 

40, serão adicionadas as ações com a 
melhor classificação e que não façam 

parte do índice, até completar os 40 
componentes. 
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Isenção de responsabilidade da S&P Dow 
Jones Indices 
Copyright © 2022 S&P Dow Jones Indices. Todos os direitos reservados. S&P, S&P 500, S&P 500 LOW 
VOLATILITY INDEX, S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P 400, S&P MIDCAP 400, S&P 600, S&P 
SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, S&P TARGET DATE 
INDICES, S&P PRISM, S&P STRIDE, GICS, SPIVA, SPDR e INDEXOLOGY são marcas registradas da 
S&P Global, Inc. (“S&P Global”) ou suas afiliadas. DOW JONES, DJ, DJIA, THE DOW e DOW JONES 
INDUSTRIAL AVERAGE são marcas comerciais da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). 
Essas marcas registradas juntamente com outras foram licenciadas à S&P Dow Jones Indices LLC. 
Redistribuições ou reproduções, no todo ou em parte, são proibidas sem a devida autorização, por 
escrito, da S&P Dow Jones Indices LLC. Este documento não constitui uma oferta de serviços em 
jurisdições onde a S&P Dow Jones Indices LLC, S&P Global, Dow Jones ou suas respectivas afiliadas 
(coletivamente, “S&P Dow Jones Indices”) não tenham as licenças necessárias. Exceto para 
determinados serviços de cálculo do índice personalizado, todas as informações fornecidas pela S&P 
Dow Jones Indices não são pessoais e não são adaptadas às necessidades de qualquer pessoa física 
ou jurídica, ou grupo de pessoas. A S&P Dow Jones Indices recebe pagamento pelo licenciamento de 
seus índices a terceiros e pelo fornecimento de serviços de cálculo personalizado. O desempenho 
passado de um índice não significa uma indicação ou garantia de resultados futuros. 
 
Não é possível investir diretamente em um índice. A exposição a uma classe de ativos representada por 
um índice pode estar disponível por meio de instrumentos para investimento com base nesse índice. A 
S&P Dow Jones Indices não patrocina, apoia, vende ou promove nenhum fundo de investimento ou 
veículo de investimento oferecido por terceiros e que busquem fornecer retornos de investimento com 
base no desempenho de qualquer índice. A S&P Dow Jones Indices não faz garantias de que os 
produtos de investimento baseados no índice acompanharão corretamente o desempenho do índice ou 
oferecerão retornos positivos do investimento. A S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultora de 
investimentos e a S&P Dow Jones Indices não faz nenhuma declaração sobre a conveniência de se 
investir em qualquer fundo de investimento ou outro meio de investimento. A decisão de investir em 
qualquer fundo de investimento ou outro meio de investimento não deve ser feita com base em qualquer 
declaração feita neste documento. Aconselha-se aos investidores potenciais fazer um investimento em 
algum fundo ou outro meio somente após considerarem, cuidadosamente, os riscos associados ao 
investimento nos referidos fundos, conforme detalhado em um memorando de oferta ou documento 
semelhante que seja preparado por ou em nome do emissor do fundo de investimento, ou outro produto 
ou meio de investimento. A S&P Dow Jones Indices LLC não é uma empresa de consultoria fiscal. Um 
consultor fiscal deve ser consultado para avaliar o impacto de quaisquer valores mobiliários isentos de 
impostos nos portfólios e as consequências fiscais de se tomar qualquer decisão de um investimento 
específico. A inclusão de um título no índice não constitui recomendação da S&P Dow Jones Indices 
para comprar, vender ou manter o referido título, nem é considerada como orientação de investimento.  
 
Estes materiais foram preparados exclusivamente para fins informativos, baseados em informações 
geralmente disponíveis ao público e a partir de fontes consideradas confiáveis. Nenhum conteúdo 
contido nestes materiais (inclusive os dados do índice, avaliações, análises e dados relativos a crédito, 
pesquisas, avaliações, modelos, softwares ou outra aplicação ou saída dos mesmos) ou qualquer parte 
dele (“Conteúdo”) pode ser modificado, passar por engenharia reversa, reproduzido ou distribuído em 
qualquer forma, ou por qualquer meio, ou armazenado em um sistema de banco de dados, ou de 
recuperação, sem a prévia autorização por escrito da S&P Dow Jones Indices. O conteúdo não deve ser 
utilizado para um propósito ilícito ou não autorizado. A S&P Dow Jones Indices e seus provedores de 
dados terceirizados e licenciantes (coletivamente, “partes S&P Dow Jones Indices”) não garantem a 
exatidão, integridade, atualidade ou disponibilidade do conteúdo. As partes S&P Dow Jones Indices não 
são responsáveis por erros ou omissões, independentemente da causa, dos resultados obtidos com o 
uso do conteúdo. O CONTEÚDO É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. AS PARTES 
S&P DOW JONES INDICES ISENTAM-SE DE TODA E QUALQUER GARANTIA, INCLUSIVE, ENTRE 
OUTRAS, GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU 
USO, ESTAR LIVRE DE BUGS, ERROS DE SOFTWARE OU DEFEITOS, QUE O FUNCIONAMENTO 
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DO CONTEÚDO SERÁ ININTERRUPTO OU QUE O CONTEÚDO FUNCIONARÁ COM QUALQUER 
CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU HARDWARE. Em nenhum caso as partes S&P Dow Jones 
Indices serão responsáveis, perante qualquer parte, por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, 
exemplares, compensatórios, punitivos, especiais ou consequentes, custos, despesas, taxas judiciais, ou 
perdas (inclusive, entre outras, perda de renda ou lucros cessantes e perda de oportunidades) relativos 
ao uso do conteúdo, mesmo se avisados da possibilidade dos supostos danos. 
 
A S&P Global mantém certas atividades de suas diversas divisões e unidades de negócios separadas 
umas das outras, para preservar a independência e a objetividade de suas respectivas atividades. 
Consequentemente, certas divisões e unidades de negócios da S&P Global podem conter informações 
que não estejam disponíveis para outras unidades de negócios. A S&P Global estabeleceu políticas e 
procedimentos para manter a confidencialidade de certas informações confidenciais recebidas com 
relação a cada processo analítico. 
 
Além disso, a S&P Dow Jones Indices fornece uma gama de serviços para/ou referentes a diversas 
organizações, inclusive emissores de valores mobiliários, consultores de investimentos, corretoras, 
bancos de investimento, outras instituições financeiras e intermediários financeiros e, 
consequentemente, podem receber comissões ou outros benefícios econômicos dessas organizações, 
inclusive organizações cujos valores mobiliários ou serviços que eles possam recomendar, avaliar, incluir 
em modelos de portfólios, avaliar ou de outra forma abordar. 

 


