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A S&P Dow Jones Indices assumirá o cálculo de quatro
novos índices customizados da Ágora Investimentos
no Brasil
NOVA YORK, 5 de fevereiro de 2020: Ágora Investimentos, a casa de investimentos do Grupo
Bradesco, selecionou a S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) como o agente de cálculo para seus
quatro novos índices customizados que representam diferentes segmentos do mercado brasileiro de
valores. A Ágora Investimentos seleciona as ações representadas em cada um dos índices e utiliza as
capacidades de cálculo da S&P DJI.
“Na S&P Dow Jones Indices temos o prazer de servir como agente de cálculo para a nova série de
índices customizados da Ágora Invesitmentos. Observamos uma maior demanda pelas nossas
capacidades de customização em mercados de rápido crescimento como o Brasil e em geral na
América Latina, à medida que os investidores buscam formas transparentes de medir o desempenho
dos mercados. Esta colaboração destaca o nosso compromisso permanente com a região”, disse
Michael Mell, Diretor Sênior de Índices Customizados da S&P DJI.
“Por meio de um administrador especializado, conseguimos estruturar quatro novos fundos ligados às
nossas Carteiras Recomendadas de Ações para os nossos clientes, aplicando as mesmas estratégias
criadas por nossos reconhecidos especialistas”, afirmou Leandro Miranda, Diretor Executivo e de
Relações com Investidores no Bradesco.
Os quatro índices da Ágora Investimentos são:





Agora SML 5 (Código: AGOSML 5);
Agora Top 10 (Código: AGORA10);
Agora Dividendos 5 (Código: AGODIV5);
Agora ARROJADA 5 (Código: AGOARR5)

Mais informações sobre estes índices estão disponíveis no site da S&P DJI.
Os Índices Customizados da S&P DJI fornecem soluções calculadas de maneira independente para
ajudar os clientes no cumprimento de critérios de investimento específicos. Os clientes podem
selecionar índices customizados que sejam uma porção de um dos índices existentes da S&P DJI ou
índices de marca branca em todas as classes de ativos. A S&P DJI se baseia no seu conhecimento da
indústria e larga experiência na construção, manuntenção e divulgação de índices customizados para
investidores, bolsas de valores e provedores de ETFs. Para conhecer mais sobre as nossas soluções
de índices customizados, visite https://portugues.spindices.com/custom-indices/.

SOBRE A S&P DOW JONES INDICES
A S&P Dow Jones Indices é a maior fonte global de conceitos, pesquisa e dados essencias 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.
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 o site www.portugues.spindices.com.
SOBRE A ÁGORA INVESTIMENTOS
A Ágora Investimentos é uma referência em inovação no mercado financeiro desde 1993. Foi a
primeira companhia a lançar a ferramenta Home Broker no Brasil e tem continuado investindo em
tecnologias que facilitam a vida dos investidores. A Ágora conta com a força do Grupo Bradesco, uma
das maiores instituições financeiras do mundo. Isto lhe permite fornecer oportunidades de investimento
exclusivas para os seus clientes. Também oferece uma curadoria dos melhores produtos no mercado,
entre os quais é possível escolher ações, contratos futuros, títulos do Tesouro brasileiro, Certificados
de Operações Estruturadas, fundos e títulos de renda fixa públicos e privados. O serviço de assessoria
personalizado da Ágora reune alguns dos melhores especialistas do mercado. Trata-se de
profissionais experientes que estão exclusivamente dedicados a ajudar os investidores, seja
entendendo os seus objetivos, preparando estratégias, compartilhando visões de mercado ou criando
conteúdo diário sobre novas oportunidades.
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