
Como o primeiro índice de renda variável global ajustado ao 
free float, o S&P Global BMI tem uma história mais longa e 
mais consistente do que qualquer outro índice do seu tipo. 
Explore as muitas razões pelas quais ele é usado por alguns 
dos maiores e mais sofisticados gestores e proprietários 
de ativos do mundo, que o valorizam como um conjunto de 
dados abrangente e confiável.

Descubra:

 – Ampla cobertura

 – Histórico consistente

 – Subíndices padronizados e únicos

 – A base para uma grande variedade de índices de estratégias

S&P Global BMI 



1. Ampla cobertura
O S&P Global BMI (Broad Market Index) procura representar o conjunto de oportunidades de investimento 
em nível global.

Esta série, que abrange 49 países desenvolvidos e emergentes e mais de 14 mil empresas, acompanha mais de 99% 
da capitalização de mercado disponível de cada país componente. Além disso, é fácil de segmentar e analisar. Há 
mais de 200 mil subíndices divididos por país, região, tamanho, setor do GICS® e estilo de investimento, o que ajuda 
os investidores a seguir diferentes perspectivas. O S&P Frontier BMI abrange 32 países adicionais classificados 
como mercados de fronteira.
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S&P Global BMI - Índices por tamanho
O S&P Global BMI inclui todas as empresas com uma capitalização de mercado ajustada ao free float superior 
a 100 milhões de dólares (USD) e que cumprem com os requisitos da mediana de valor negociado durante seis 
e doze meses. O S&P Global BMI está dividido em índices por tamanho com base em limites de capitalização de 
mercado acumulada dentro de cada país e da sua região respectiva.

Os critérios mínimos de tamanho e liquidez são diferentes para os mercados de fronteira e os índices de tamanho são calculados somente para alguns 
destes mercados. Para mais informações, confira a metodologia do S&P Global BMI.

1 O índice S&P Frontier BMI foi lançado no dia 1 de novembro de 2008.
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Os índices de mercados independentes são calculados utilizando a 
mesma metodologia do índice S&P Emerging BMI mas não são incluídos 
nos índices regionais.
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https://www.spglobal.com/spdji/pt/documents/methodologies/methodology-sp-global-bmi-sp-ifci-indices.pdf


2. Histórico consistente
Lançado em 1989 como o primeiro benchmark global ajustado ao 
free float do mundo, o S&P Global BMI estabeleceu o padrão para a 
construção de benchmarks globais modernos. Com mais de 30 anos 
de história sem interrupção, o índice é único em fornecer um universo 
consistente para a análise do mercado histórico e backtesting de 
estratégias de investimento. Seus dados históricos se estendem 
por vários ciclos econômicos, dando aos investidores uma visão do 
desempenho real durante diferentes ambientes de mercado.

3. Subíndices padronizados e únicos
Os índices S&P Global BMI seguem uma abordagem flexível, 
customizável e em bloco, que permite aos investidores referenciar ou 
atingir exposição a países, regiões, setores, segmentos de tamanho 
e estilos de investimento que são apoiados por uma metodologia 
comum. A família foi concebida com divisões claramente definidas 
entre segmentos e sem lacunas ou sobreposições na cobertura, 
de modo que os participantes do mercado possam evitar a 
falta de peças do mercado ou o acúmulo de exposição a riscos 
injustificados e duplos.

4. A base para uma grande variedade de índices 
de estratégias

Os índices S&P Global BMI servem como referências de desempenho, 
a base para produtos de investimento passivo, e como um universo 
para análise histórica do mercado e backtesting de estratégias de 
investimento. Os índices S&P Global BMI também servem como base 
para índices de estratégias mais complexos, incluindo aqueles que 
incorporam fatores e critérios ESG. Utilizar um benchmark global amplo 
com dados históricos consistentes ajuda a evitar vieses indesejados na 
construção de índices customizados ou estratégicos mais complexos.

Destaque de índices e produtos

Índice Moeda

Símbolo 
de cotação 
Bloomberg ETF

Símbolo de 
cotação ETF Bolsa

S&P Developed Ex-U.S. BMI USD SCRTWU SPDR® Portfolio Developed  
World ex-US ETF SPDW NYSE

S&P Emerging BMI USD SCRTEM SPDR® Portfolio Emerging  
Markets ETF SPEM NYSE

S&P China BMI USD SCRTCN SPDR® S&P China ETF GXC NYSE

S&P Developed Ex-U.S.  
Under USD2 Billion USD STBMWUU2 SPDR® S&P International  

Small Cap ETF GWX NYSE

S&P Emerging Under  
USD2 Billion USD SEMVU SPDR® S&P Emerging Markets  

Small Cap ETF EWX NYSE

S&P Asia Pacific Emerging BMI USD SCRTAE SPDR® S&P Emerging Asia  
Pacific ETF GMF NYSE

S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap EUR SPEXUKEP S&P Europe ex UK UCITS ETF XUEK LSE

Os índices S&P Global BMI  
podem funcionar como:

 – Benchmarks de desempenho

 – Um universo para a análise 
histórica do mercado e o 
backtesting de estratégias  
de investimento

 – A base para produtos de  
investimento passivo

 – A base para 
estratégias mais complexas

Fonte: S&P Dow Jones Indices. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. A lista inclui todos os ETF cotados em 
índices S&P Global BMI no dia 21 de março de 2022.



Sobre a S&P Dow Jones Indices
Na S&P Dow Jones Indices, fornecemos soluções de índices 
icônicas e inovadoras respaldadas por uma experiência 
inigualável nas diferentes classes de ativos. Ao proporcionar 
transparência aos mercados de capitais do mundo, 
ajudamos os investidores em todos os lugares a tomarem 
decisões com convicção. Somos a maior fonte global de 
conceitos, dados e pesquisas com base em índices, bem 
como o lar de indicadores icônicos do mercado financeiro, 
tais como o S&P 500® e o Dow Jones Industrial Average®. 
Há mais ativos investidos em produtos baseados nos nossos 
índices do que nos produtos de qualquer outro provedor de 
índices no mundo. Com mais de US$ 7,4 trilhões em ativos 
de gestão passiva vinculados aos nossos índices e mais 
de US$ 11,3 trilhões investidos em referência aos nossos 
índices, as nossas soluções são amplamente consideradas 
essenciais para acompanhar o desempenho do mercado, 
avaliar carteiras e desenvolver estratégias de investimento.

A S&P Dow Jones Indices é uma divisão da S&P Global 
(NYSE: SPGI). A S&P Global é o maior provedor mundial 
de classificações de crédito, índices de referência, 
soluções analíticas e de fluxo de trabalho nos mercados 
globais de capitais, commodities e automóveis. Com 
cada uma das nossas soluções, ajudamos muitas das 
principais empresas do mundo a se orientarem no cenário 
econômico para que possam planejar o futuro, hoje. Para 
mais informações, visite www.spglobal.com/spdji/pt.
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© 2022 S&P Dow Jones Indices. Todos os direitos reservados. A redistribuição, reprodução e/ou fotocópia total ou parcial é proibida sem consentimento 
por escrito da S&P Dow Jones Indices LLC. S&P é uma marca comercial registrada da S&P Global Inc. (“S&P Global”) ou das suas subsidiárias;DOW 
JONES é uma marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Estas marcas comerciais foram licenciadas para uso 
da S&P Dow Jones Indices LLC (ou S&P DJI). A S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P Global e suas respectivas subsidiárias (coletivamente, “S&P 
Dow Jones Indices”) não entregam nenhuma garantia, explícita ou implícita, sobre a capacidade de quaisquer índices de representar adequadamente 
a classe de ativos ou setor do mercado que pretende representar e a S&P Dow Jones Indices não será responsável por nenhum erro, omissão ou 
interrupção de algum índice ou das informações envolvidas. Todos os dados e informações são proporcionados pela S&P DJI “no estado em que se 
encontram”. O desempenho no passado não é indicativo ou uma garantia de resultados no futuro. Confira a Divulgação de Desempenho disponível em 
www.spglobal.com/spdji/pt/disclaimers/#performance-disclosure para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho 
gerado a partir de backtesting e/ou hipotético. Este documento não constitui uma oferta de serviços. Com exceção de alguns serviços de cálculo de 
índices customizados, todas as informações fornecidas pela S&P Dow Jones Indices são impessoais e não adaptadas às necessidades de qualquer 
pessoa, entidade ou grupo de pessoas. A S&P Dow Jones Indices recebe compensação relacionada com o licenciamento de seus índices a terceiros e 
com os serviços de cálculo customizados. 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 de investimento baseados naquele índice. A S&P Dow Jones Indices não patrocina, endossa, 
vende, promove ou gerencia nenhum fundo de investimento ou outro veículo de investimento que seja oferecido por terceiras partes e que procure 
fornecer um rendimento de investimento baseado no desempenho de qualquer índice. A S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultora fiscal ou de 
investimentos. A S&P Dow Jones Indices não faz declarações com respeito à conveniência de se investir em qualquer fundo de investimento ou outro 
veículo de investimento. É preciso que um consultor fiscal avalie o impacto de quaisquer títulos isentos de impostos nas carteiras e as consequências 
de alguma decisão particular de investimento. A S&P Dow Jones Indices mantém algumas atividades de suas unidades de negócios separadas umas 
das outras a fim de preservar a independência e a objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, algumas unidades de negócios da S&P 
Dow Jones Indices podem ter informações que não estejam disponíveis a outras unidades de negócios. Para mais detalhes sobre quaisquer dos nossos 
índices, visite www.spglobal.com/spdji/pt.

Este documento foi traduzido para o português apenas para fins de conveniência. Se existirem diferenças entre as versões do documento em inglês  
e português, a versão em inglês prevalecerá. A versão em inglês está disponível em nosso site www.spglobal.com/spdji.
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