
 

  

 

 

 

 

 

 

Como funciona O Dow
®
 

Em 1896, Charles Dow calculou pela primeira vez o Dow Jones Industrial Average® (O Dow) 

usando apenas papel e uma caneta. Ele simplesmente somou os preços das 12 ações e depois 

dividiu o resultado por 12. Quando Dow rabiscou esses primeiros cálculos, ninguém imaginava 

que essa média seria o principal benchmark da economia americana durante o século XX. 

Em 1923, a tarefa dos cálculos ficou nas mãos de Arthur “Pop” Harris, que tinha sido 

contratado em 1908 com 22 anos de idade. Durante os 40 anos seguintes, Harris calculou 

pontualmente o índice a cada hora para o Dow Jones News Service. Em dias movimentados, 

ele até tinha que puxar a fita do teletipo. Durante todos esses anos, o mundo financeiro 

aguardava impacientemente por sete minutos após o som do sino de encerramento da Bolsa 

de Nova Iorque, esperando que o Arthur, homem pequeno e magro, terminasse de escrever 

seus cálculos oficiais numa folha.  

O Pop Harris aposentou-se em 1963 e naquela época os computadores já permitiam calcular o 

Dow Jones numa fração de segundo em qualquer hora do dia. Hoje, o primeiro passo no 

cálculo do índice ainda é a soma dos preços de todas as ações, porém, o resto do processo 

matemático já não é tão simples, pois o divisor é ajustado frequentemente a fim de manter a 

continuidade histórica. Nos últimos 100 anos, houve muitas divisões de ações, cisões e 

substituições que, se não tivessem sido ajustadas, teriam distorcido o valor do Dow.  

Para entender como funciona a fórmula, vamos considerar um cenário hipotético de divisão de 

ações. Vamos dizer que três ações são negociadas em USD $15, USD $20 e USD $25. A 

média dos três valores é USD $20. Contudo, se a empresa que emite o título de USD $20 

dividir em dois o valor da ação, suas ações terão a metade do valor inicial. Isso não quer dizer 

que o valor do investimento tenha mudado, mas sim que a ação com valor USD $20 é vendida 

por USD $10 com o dobro das ações disponíveis. Por outro lado, a média das três ações 

diminui para USD $16,66. Por conseguinte, o divisor do índice é ajustado para manter a média 

de USD $ 20 e refletir o valor contínuo do investimento representado pelo indicador. 

O divisor do Dow já foi ajustado inúmeras vezes ao longo dos anos, principalmente em sentido 

descendente. O divisor se converteu, de fato, em um multiplicador. Isto explica, por exemplo, 

que índice possa registrar um valor de 17.200, mesmo que a soma dos preços das 30 ações 

esteja muito longe dessa cifra. 

“O que o divisor faz é manter uma continuidade história”, diz o Robert Dickey, analista 

financeiro da empresa Dain Rauscher Inc., em Mineápolis. O divisor atual do Dow é divulgado 

diariamente no The Wall Street Journal. Em 23 de maio de 2016, seu valor foi de 

0,14602128057775. 

No começo, o Dow Jones Industrial Average era calculado apenas uma vez por dia. Hoje, o 

índice é calculado e divulgado em “tempo real” ou uma vez por segundo. Contudo, não 

devemos esquecer que tudo começou com uma caneta, uma folha e Charles Dow. 

http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-industrial-average
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AVISO LEGAL 

© 2016 S&P Dow Jones Indices LLC, uma divisão de S&P Global. Todos os direitos reservados. A redistribuição, reprodução e/ou 
fotocópia total ou parcial é proibida sem consentimento por escrito. Standard & Poor’s e S&P são marcas comerciais registradas de 
Standard & Poor’s Financial Services LLC, una divisão de S&P Global (“S&P”); Dow Jones é uma marca comercial registrada de 
Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Estas marcas comerciais em conjunto com outras foram licenciadas para uso 
de S&P Dow Jones Indices LLC. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P e as suas subsidiárias (“S&P Dow Jones Indices”) 
não oferecem garantias implícitas ou explícitas sobre a capacidade de qualquer índice para representar de forma precisa a classe 
de ativos ou setor de mercado que procura representar e S&P Dow Jones Indices não será responsável por quaisquer erros, 
omissões ou interrupções de qualquer índice ou dos dados associados. O rendimento passado de um índice não garante 
resultados futuros. Este documento não é uma oferta de serviços 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 em conexão com a licença de seus índices a terceiras partes. Não é possível investir diretamente em um 
índice. A exposição a uma classe de ativos representada por um índice está 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. S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultora de investimentos e 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. Para obter mais informações sobre os nossos índices, 
visite o nosso site em www.spdji.com. 

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.spdji.com. 
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