Vamos falar sobre as Comunicações
Hamish Preston
Associate Director
Global Research & Design

Este artigo foi publicado originalmente no blog Indexology® no dia 4 de dezembro de 2018.
Uma das maiores mudanças históricas do Padrão Global de Classificação Industrial (GICS®) entrou em vigor
antes do início das negociações do dia 24 de setembro de 2018 e afetou aproximadamente 10% da
capitalização de mercado do S&P 500. Caso você tenha perdido os nossos anúncios prévios, a seguir há
uma breve explicação do GICS, o que mudou e por que mudou.
O que é o GICS? O Padrão Global de Classificação Industrial foi criado em 1999 para unificar as definições
de diferentes segmentos do mercado. O GICS classifica as empresas dentro de uma das 158 possíveis
subindústrias (157 antes do 24 de setembro de 2018), o que permite posicionar a companhia — do mais
específico para o mais geral — em uma das 68 possíveis indústrias, em um dos 24 grupos de indústria e em
um dos 11 possíveis setores.
Figura 1: Hierarquia do GICS
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de dezembro de 2018. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

O que mudou? A atualização do GICS estabeleceu a expansão do setor de Serviços de Telecomunicações
para incluir algumas empresas classificadas dentro dos setores de Bens de Consumo Discricionário e
Tecnologia da Informação. A figura 2 mostra a composição do novo setor de empresas large cap dos EUA
denominado Serviços de Comunicações (o tamanho de cada componente é proporcional ao seu peso no
índice). Também é possível observar que o setor inclui algumas empresas tecnológicas que fazem parte do
conjunto de ações conhecido como FAANG.

Figura 2: Muitas empresas FAANG fazem parte do setor de Serviços de Comunicações do S&P 500
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de dezembro de 3, 2018. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é
fornecido para efeitos ilustrativos.

Por que aconteceram estas mudanças? A forma em que as pessoas, negócios e comunidades se
comunicam mudou drasticamente. Estas mudanças não aconteceram de um dia para outro mas significam
que os serviços de comunicações abrangem muito mais do que a indústria de telecomunicações. Em um
artigo prévio, o presidente do nosso Comité de Índices, David Blitzer, explicou as razões que motivaram a
criação do setor. A figura 3, que aparece no artigo mencionado, mostra as mudanças históricas na forma em
que nos comunicamos:
Figura 3: A forma em que nos comunicamos tem mudado ao longo do tempo
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Tem havido mudanças semelhantes no passado? Sim, a última atualização do GICS foi em setembro de
2016, quanto foi criado o setor de Imóveis, que previamente fazia parte do setor de Serviços Financeiros. Em
um sentido mais amplo, as mudanças do GICS reconhecem somente a última evolução (ou revolução) das
indústrias que compõem os nossos mercados ou economias. Como salientamos em um artigo recente, a
primeira revolução industrial veio da mão das empresas ferroviárias, que tiveram grande importância em 1900
e chegaram a representar mais de 50% do mercado de renda variável dos EUA. A segunda revolução
industrial teve a ver com a mecanização da indústria, o que fez com que o setor de Fabricação dominasse o
mercado acionário dos EUA na metade do século passado.
Figura 4: As mudanças do GICS refletem a evolução das indústrias que compõem os nossos
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de agosto de 2000 e dezembro de 2017 se baseiam nas ponderações setoriais correspondentes do S&P
500. Dados de janeiro de 1950 se baseiam nas carteiras de cinco indústrias de Kenneth French para todas as ações cotadas nos EUA. Dados de 1900
se baseiam na base de dados de Dimson, Marsh e Staunton. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para
efeitos ilustrativos.

As atualizações recentes ao GICS refletem como tem mudado a forma em que nos comunicamos e as
sensibilidades (especialmente às receitas por publicidade) compartilhadas pelas empresas do setor de
Serviços de Comunicações. Lembrar estas sensibilidades pode ser particularmente útil para participantes do
mercado que desejam compreender o desempenho das empresas deste setor: as preocupações sobre uma
queda no crescimento das receitas por publicidade contribuiu para que muitos investidores fossem afetados
pelo desempenho das empresas do FAANG durante o último episódio de volatilidade de mercado.
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