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Na tentativa de ampliar a transparência e a liquidez por meio 
da medição de mercados locais, a S&P Dow Jones Indices está 
colaborando com a B3 (anteriormente BM&FBOVESPA), a bolsa 
de valores brasileira, para oferecer o Dow Jones/BM&F Índice de 
Commodities. Visto que o Brasil é um dos maiores produtores 
de determinadas commodities nos setores de agricultura e 
energia, os participantes do mercado poderão se beneficiar de um 
indicador local que capture as alterações dos preços. Além disso, 
à medida que instrumentos financeiros sejam desenvolvidos a 
partir do benchmark, mais liquidez poderá ser acrescentada aos 
contratos futuros no Brasil, reduzindo a volatilidade dos preços e 
permitindo a transferência de risco das commodities subjacentes.

Por que a S&P DJI criou este índice?
Geralmente, commodities individuais são fungíveis, ou seja, intercambiáveis, o que 
permite que grandes quantidades de um produto, que cumpre certos critérios, sejam 
negociadas globalmente através de contratos futuros. Contudo, há ainda diferenças 
específicas em algumas commodities locais que geram demanda por listagem em 
bolsas de valores regionais em todo o mundo. Enquanto os contratos escolhidos 
cumprem com os critérios de seleção de índices principais como o S&P GSCI, o Dow 
Jones Commodity Index e o S&P World Commodity Index, muitos contratos locais não 
são ainda suficientemente líquidos para serem incluídos nestes índices. Os contratos 
futuros de commodities listados na B3 ainda não cumprem os critérios para serem 
incluídos nos principais índices globais de commodities, mas têm importância local 
e internacional, pois o Brasil é um dos maiores produtores de commodities. Por 
isso, construir o Dow Jones/BM&F Índice de Commodities usando estes contratos é 
fundamental para medir os preços no mercado brasileiro, a fim de que investidores das 
indústrias física e financeira possam ter seus negócios facilitados.
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Como a parceria entre a S&P DJI e a 
BM&FBOVESPA pode melhorar a oferta 
de índices?
A parceria entre a S&P DJI e a B3 é importante no sentido de 
combinar os recursos do maior provedor global de índices 
financeiros e da principal bolsa de valores na América Latina, 
que é também uma das maiores bolsas no mundo. Isso é crucial 
para fornecer índices com uma construção e governança de alta 
qualidade, desenvolvidos especialmente para o mercado local. 
Esta colaboração permite que futuros de commodities listados 
na B3 sejam incorporados de maneira exclusiva no Dow Jones/
BM&F Índice de Commodities como uma oferta padrão, medindo 
especificamente os preços de commodities no Brasil. A mistura 
de melhores práticas de índices e um foco regional especializado 
é indispensável para que este índice seja o benchmark principal 
no Brasil.

Como este índice pode beneficiar os 
participantes do mercado no Brasil?

Em primeiro lugar, o Dow Jones/BM&F Índice de Commodities 
vai proporcionar a transparência dos preços de commodities 
brasileiras a participantes do mercado a nível global. Uma vez 
que o Brasil é um dos principais produtores de commodities 
no mundo, compreender a precificação local é importante para 
todos os tipos de participantes do mercado, desde produtores 
e processadores até provedores de serviços e financiadores 
da indústria de commodities. Uma vez que o benchmark é 
estabelecido, produtos financeiros poderão ser criados para 
permitir um melhor acesso de investimentos ao índice das 
commodities brasileiras, podendo proporcionar proteção 
inflacionária e diversificação para a preservação de capital. 
Desde a data inicial do índice, em 30 de dezembro de 2010, o 
Dow Jones/BM&F Índice de Commodities tem mostrado uma 
forte sensibilidade à inflação, gerando um retorno de 4,6% por 
cada aumento de 1% no IPC brasileiro, até 15 de abril de 2017. 
Isso significa que um investimento pequeno pode proporcionar 
uma proteção inflacionária elevada. Além disso, a incorporação 
de commodities a um índice de renda fixa tradicional brasileiro 
ou a uma combinação de ações e renda fixa, poderia aumentar 

consideravelmente o índice de Sharpe ao incrementar o retorno 
e reduzir o risco. Por exemplo, uma combinação de 80% em 
títulos de renda fixa e 20% em ações gera um retorno anualizado 
de 12,3% e um risco anualizado de 8,1%, além de apresentar 
um índice de Sharpe de 0,02 durante o período estudado. No 
entanto, se substituirmos as ações por commodities, o retorno 
anualizado sobe para 16,2%, o risco anualizado diminui para 
6,6% e o índice de Sharpe aumenta para 0,62, o que é uma 
melhoria considerável. Isto não se deve apenas aos retornos 
mais elevados e ao risco mais reduzido que as commodities 
locais apresentaram em comparação com ações e títulos de 
renda fixa, mas também às correlações próximas de zero que as 
commodities tiveram com ações e títulos de renda fixa.

Finalmente, como o índice brasileiro de commodities mais 
passivo, o Dow Jones/BM&F Índice de Commodities pode 
funcionar como base para construir versões melhoradas 
no futuro. Igualmente, pode servir como um composto para 
commodities listadas em uma única bolsa de valores, de modo 
que os participantes do mercado possam criar suas próprias 
estratégias para gerar alfa ou administrar o risco com spreads.

Quais são as características fundamentais que 
fazem com que este índice seja único?

O Dow Jones/BM&F Índice de Commodities é o primeiro índice 
amplo a representar o mercado brasileiro de contratos futuros 
de commodities. O indicador inclui apenas os contratos listados 
na B3 e baseados em commodities físicas. Atualmente, o índice 
inclui 10 contratos futuros de commodities que são ponderados 
equitativamente por seus oito componentes (café e soja têm 
dois contratos cada um), sendo a ponderação dos contratos 
dentro dos componentes determinada de acordo com a liquidez. 
O rebalanceamento ocorre de forma trimestral e os contratos 
mantidos são os mais próximos e mais líquidos com rolagem 
mensal. Os critérios de seleção na construção do índice são uma 
característica única para a criação de benchmarks no mercado 
brasileiro de commodities ou de qualquer grupo de commodities 
listado em uma bolsa de valores e calculado por um dos 
principais provedores independentes de índices.
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Aviso Legal
© 2017 S&P Dow Jones Indices LLC, uma divisão da S&P Global. Todos os direitos reservados. Standard & Poor’s ®, S&P 500 ® e S&P ® são marcas 
comerciais registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”), uma empresa filial da S&P Global. Dow Jones ® é uma marca comercial 
registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Estas marcas comerciais foram licenciadas para a S&P Dow Jones Indices LLC. A 
redistribuição, reprodução e/ou fotocópia total ou parcial é proibida sem consentimento por escrito. Este documento não constitui uma oferta de serviços 
nas jurisdições onde a S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P ou suas respectivas afiliadas (coletivamente “S&P Dow Jones Indices”) não possuem 
as licenças necessárias. 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. O 
desempenho de um índice no passado não é uma garantia de resultados no futuro.
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. A S&P Dow Jones Indices não oferece nenhuma garantia de que os produtos de investimento com base no índice 
acompanharão de modo preciso o desempenho do índice, ou proporcionarão rendimentos positivos de investimento. A 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. A decisão de investir em um determinado fundo de investimentos ou outro veículo de investimento não 
deverá ser tomada com base em nenhuma declaração apresentada neste documento. Potenciais investidores são aconselhados a fazerem investimentos 
em tais fundos ou outro veículo somente após considerarem cuidadosamente os riscos associados a investir em tais fundos, conforme detalhado em um 
memorando de oferta ou documento similar que seja preparado por ou em nome do emitente do fundo de investimento ou outro veículo. A inclusão de 
um título em um índice não é uma recomendação da S&P Dow Jones Indices para comprar, vender ou deter tal título, nem deve ser considerado como um 
aconselhamento de investimento.
Estes materiais foram preparados unicamente com fins informativos baseados nas informações geralmente disponíveis para o público de fontes 
consideradas como confiáveis. Nenhum conteúdo nestes materiais (incluindo dados de índice, classificações, análises e dados relacionados a crédito, 
modelos, software ou outros aplicativos ou informações destes) ou qualquer parte deste (Conteúdo) pode ser modificada, submetida à engenharia 
reversa, reproduzida ou distribuída de nenhuma forma, por nenhum meio, nem armazenada em bases de dados ou sistema de recuperação, sem o 
consentimento prévio, por escrito, da S&P Dow Jones Indices. O Conteúdo não deve ser usado para nenhum fim ilegal ou não autorizado. A S&P Dow 
Jones Indices e seus provedores de dados terceirizados e licenciadores (coletivamente “S&P Dow Jones Indices Parties”) não garantem a precisão, 
integralidade, oportunidade ou disponibilidade do Conteúdo. S&P Dow Jones Indices Parties não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões, 
independentemente da causa, para os resultados obtidos do uso do Conteúdo. O CONTEÚDO É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. S&P 
DOW JONES INDICES PARTIES SE ISENTAM DE QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADAS 
A, QUALQUER GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM OU USO EM PARTICULAR, ISENÇÃO DE BUGS, ERROS OU DEFEITOS DE 
SOFTWARE, QUE A FUNCIONALIDADE DO CONTEÚDO SERÁ ININTERRUPTA OU QUE O CONTEÚDO OPERARÁ COM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE 
SOFTWARE OU DE HARDWARE. Sob nenhuma circunstância, S&P Dow Jones Indices Parties serão responsáveis a qualquer parte, por quaisquer danos 
diretos, indiretos, incidentais, exemplares, compensatórios, punitivos, especiais ou consequenciais, custos, despesas, custas legais ou perdas (incluindo, 
sem limitação, perda de rendimentos ou perda de lucros e custos de oportunidades); em conexão com qualquer uso do Conteúdo, mesmo se aconselhado 
da possibilidade de tais danos.
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. A S&P Dow Jones Indices estabelece políticas e procedimentos para manter a confidencialidade de 
algumas informações não públicas recebidas em conexão com cada processo analítico.
Além disto, a S&P Dow Jones Indices presta uma ampla gama de serviços a, ou relacionados com, muitas empresas, incluindo emissoras de títulos, 
consultoras de investimentos, corretoras, bancos de investimentos, outras instituições financeiras e intermediários financeiros; e, em conformidade, 
pode receber taxas ou outros benefícios econômicos dessas empresas, incluindo empresas cujos títulos ou serviços possam recomendar, classificar, 
incluir em portfólios modelos, avaliar, ou abordar de qualquer outra forma.
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.


