COMUNICADO DE IMPRENSA

S&P Dow Jones Indices anuncia a atualização das
diretrizes do S&P Composite 1500 Market Cap
NOVA YORK, 3 DE JUNHO DE 2021:A S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) está atualizando os
critérios de elegibilidade referentes à capitalização de mercado para novas adições aos S&P
Composite 1500 Indices. A partir de 3 de junho de 2021, os segmentos de tamanho serão atualizados
como a seguir:
Critérios de elegibilidade de capitalização de Critérios de elegibilidade de capitalização de
mercado prévios
mercado novos
Capitalização de mercado sem ajustar por
Capitalização de mercado sem ajustar por
empresa de:
empresa de:
• US$ 11,8 bilhões ou superior para o S&P 500
• US$ 13,1 bilhões ou superior para o S&P 500
• Entre US$ 3,3 bilhões e US$ 11,8 bilhões para • Entre US$ 3,6 bilhões e US$ 13,1 bilhões para
•

o S&P MidCap 400
Entre US$ 750 milhões e US$ 3,3 bilhões para
o S&P SmallCap 600

•

o S&P MidCap 400
Entre US$ 850 milhões e US$ 3,6 bilhões para
o S&P SmallCap 600

Em consideração às condições gerais do mercado e o Comitê de Índices acredita que um limiar
mínimo de US$ 13,1 bilhões para o S&P 500 é apropriado. Estes intervalos são revisados
trimestralmente e atualizados a fim de garantir coerência com as condições do mercado. A empresa
que atenda aos critérios de capitalização de mercado sem ajustar também deve apresentar uma
capitalização de mercado ajustada ao free float individual de pelo menos 50% do limiar imposto pelo
índice.
Vale a pena lembrar que os critérios de elegibilidade de capitalização de mercado são para a adição
de novas empresas. Os critérios são para adição a um índice, não para a continuidade da ação no
mesmo. Como resultado, um componente do índice que pareça violar os critérios de adição desse
índice não será excluído, a não ser que as condições atuais justifiquem uma mudança no índice.
Um histórico dos intervalos de capitalização de mercado desde 2007 está disponível no Apêndice A da
metodologia dos Índices dos EUA. Por favor visite o nosso site www.spglobal.com/spdji para mais
informações.
Para mais informações sobre a S&P Dow Jones Indices, visite www.spglobal.com/spdji.

SOBRE A S&P DOW JONES INDICES
A S&P Dow Jones Indices LLC é o maior centro global de conceitos, pesquisa e dados 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.
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