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Clarificações sobre a metodologia da matemática 
dos índices da S&P Dow Jones Indices 

NOVA YORK, 3 DE DEZEMBRO DE 2021: A S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia 
clarif icações a certos cálculos detalhados na metodologia da matemática dos índices da S&P Dow 
Jones Indices. 

A fim de fornecer maior claridade e transparência, a S&P DJI está adicionando detalhes às descrições 
e definições utilizadas nos cálculos listados na tabela a seguir. Vale a pena salientar que não há 
mudanças reais aos cálculos matemáticos. Em vez disso, há clarif icações que buscam somente 
fornecer mais detalhes sobre os procedimentos atuais.  

Cálculo Resumo do cálculo 
Cálculos do Retorno do preço, 
Retornos totais e Retornos líquidos 
totais 

Clarif icações adicionais sobre como calcular os Retornos totais com 
base no Nível do índice do retorno do preço e Dividendo do índice. 

Ajuste posterior à data ex-dividendos 
Nova seção: Passos para calcular o Ajuste do ponto de dividendos do 
índice e como incluir este valor no cálculo de Dividendos do índice. 

Índices de retorno total ajustados a 
créditos tributários (franking) 

Cálculo do nível do índice para Índices de retorno total ajustados a 
créditos tributários. 

Índices de moedas e índices de 
moeda protegida por hedge 

Clarif icação de variáveis utilizadas no cálculo dos índices de moeda 
protegidos por hedge da S&P Dow Jones Indices. 

Índices de retorno ponderado 
Cálculo da ponderação e retornos dos índices componentes para 
índices com rebalanceamento diário e periódico. 

Vale a pena notar que a Metodologia da matemática dos índices no site da S&P Dow Jones Indices 

está sendo atualizada para refletir estas clarif icações. 

Para mais detalhes sobre a S&P Dow Jones Indices, visite o nosso site www.spglobal.com/spdji. 

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: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 
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