
 

GUIA DE OPERAÇÕES DE ÍNDICE – V1. 04_2012 

O objetivo deste material é prestar ao investidor uma formação básica de conceitos e informações que possam 
auxiliá-lo na tomada de decisões antes da realização de seus investimentos. 

AO FINAL DESTE GUIA TEREMOS VISTO: 

 Finalidade dos índices de Ações, 
 Tipos de índices, 
 Cálculo de índices, 
 Tendências do Movimento 

Da finalidade dos índices de ações. 

Os índices de ações têm por finalidade servir como indicador médio do comportamento do mercado acionário 
como um todo, ou de um segmento econômico específico do mercado (no caso dos índices restritos e setoriais). 
Assim, os índices são desenhados de modo a mostrar se as ações do mercado, em média, valorizaram-se ou se 
desvalorizaram em um dado período de tempo. 

Investidores e indivíduos em geral que queiram informar-se sobre o comportamento do mercado acionário, e 
também administradores de recursos, corretoras de valores, departamentos de pesquisa de instituições 
financeiras e empresas, consultores de investimento e investidores institucionais. 

Cada índice tem um objetivo (por exemplo, representar todo o mercado ou apenas um segmento dele), e, 
portanto, tem critérios específicos de escolha das ações que irão compor sua carteira. Esses critérios são 
chamados de "critérios de inclusão" e constam das metodologias dos índices da BM&FBOVESPA. 

 
Nota: as metodologias de todos os índices podem ser obtidas no site da BM&FBOVESPA. 

Periodicamente, são realizadas reavaliações para que o índice acompanhe as mudanças do mercado e continue 
representando fielmente o seu comportamento. Na BM&FBOVESPA, as revisões são feitas a cada quatro meses 
(com base nos dados de negociação dos doze meses anteriores), quando se verifica se alguma ação ainda não 
pertencente está atendendo aos critérios de inclusão (e nesse caso ela será incorporada à nova carteira), e se as 
ações incluídas nos índices continuam cumprindo esses critérios. Se uma ação não atende mais aos critérios 
necessários, ela será retirada da carteira, conforme estabelecido na metodologia de cada índice. As vigências das 
carteiras dos índices da BM&FBOVESPA são: janeiro a abril; maio a agosto; setembro a dezembro. 

A inclusão ou exclusão de uma ação da carteira de um índice não reflete os méritos da companhia em si. Sua 
eventual remoção reflete apenas a estrutura corrente do índice e o fato de que a ação não mais atende aos 
critérios para integrar tal índice. Muitas dessas companhias podem ser excelentes investimentos quando 
analisadas em si. 

http://www.bovespa.com.br/Mercado/RendaVariavel/Indices/FormConsultaIndicesP.asp


 

Tipos de Índices 

Índice de preços: indicador que considera apenas as variações dos preços das ações, ajustando as quantidades 
teóricas exclusivamente para proventos em ações. Outros proventos em dinheiro (ex. dividendos, direitos de 
subscrição, etc.) não são levados em consideração na apuração desse índice. 

Índice de retorno total: valor do índice de preços acrescido do reinvestimento de dividendos e outros proventos 
distribuídos pelas empresas emissoras. Os proventos são reinvestidos no índice na data "ex-provento" (data em 
que a ação começa a ser negociada com o provento já descontado do seu valor). Assim, esse é um índice que 
mede o retorno total das ações componentes de sua carteira. 

Índices amplos: representam o mercado como um todo. Podem ser compostos por todas as ações listadas 
naquele mercado, ou por um grupo de ações que têm significativa participação na negociação total e, assim, 
refletem de modo acurado o desempenho médio de todas as ações (ex. o Ibovespa representa, no mínimo, 80% do 
número de negócios e do volume financeiro transacionados no mercado à vista, e também aproximadamente 70% 
da capitalização das empresas negociadas). 

Índices restritos: representam o comportamento de uma parte determinada do mercado, como, por exemplo, o 
grupo das ações mais negociadas ("blue chips") ou o grupo das ações bem conceituadas junto aos investidores 
mas que não estão incluídas entre as mais negociadas (ações de "segunda linha"). 

Índices setoriais:representam o comportamento de setores econômicos específicos (ex. energia elétrica; 
telecomunicações; metalurgia; etc.), sendo compostos exclusivamente por ações de indústrias desses setores. 

Cálculo do índice de longo. 

Os índices da BM&FBOVESPA são calculados em tempo real (a cada 30 segundos), sendo as carteiras valorizadas 
com os últimos preços das ações componentes registrados até o momento do cálculo. Dessa forma, o índice de 
abertura é o primeiro índice calculado no dia, o índice mínimo é o menor valor registrado e o índice máximo é o 
maior valor registrado no dia. O índice de fechamento (ou ‘último’) é calculado no encerramento do pregão regular, 
usando os preços de fechamento das ações componentes da carteira. 

Cálculo do índice de médio. 

A BM&FBOVESPA calcula dois tipos de índices médios: o índice médio aritmético e o índice médio ponderado. • 
Índice médio aritmético: a cada 30 segundos, os índices são calculados usando os últimos preços das ações 
componentes registrados até o momento do cálculo ("índices instantâneos"). O índice médio aritmético é a soma 
de todos os índices instantâneos do dia dividida pelo número de índices calculados. • Índice médio ponderado: 
calculado utilizando-se os preços médios ponderados das ações componentes (volume financeiro da ação 
negociado no mercado à vista, lote-padrão, dividido pela quantidade de ações negociada no dia), após o 
fechamento do pregão. O cálculo do índice médio ponderado foi implantado pela BM&FBOVESPA para facilitar o 



 

acompanhamento dos investidores de fundos de ações, uma vez que a regulamentação dos mesmos exige que a 
valorização da carteira para cálculo da quota seja feita com os preços médios ponderados das ações. 

Tendência de movimento. 

O movimento dos índices depende de vários fatores, tais como lucros e perspectivas das companhias integrantes 
da carteira, o que sempre dependerá do nível de informação e das expectativas econômicas de quem faz a 
análise. É importante ressaltar que análises de movimentos passados do índice devem ser cuidadosas, pois as 
conjunturas econômicas mudam com o tempo, refletindo-se de maneira singular no mercado de ações. 

Não há limite de alta para um índice, ou seja, os preços das ações podem subir ilimitadamente. Mas mais 
importante do que o nível de alta do índice é a tendência de alta dos preços sinalizada pelo mercado. 

A BM&FBOVESPA não fixa um limite de queda para os índices que calcula. No entanto, a Bolsa adota para o Índice 
BM&FBOVESPA um mecanismo chamado de "interruptor de circuito" ("circuit breaker"), que consiste na 
interrupção das negociações quando o Ibovespa atinge um determinado percentual de queda. Esse parâmetro foi 
determinado de acordo com a volatilidade histórica do índice. O mecanismo de "circuit breaker" tem o objetivo de 
amenizar quedas do mercado em situações que se mostram anormais, e, portanto, deve ser utilizado apenas 
nessas situações atípicas pois seu uso frequente pode acabar elevando a volatilidade do mercado, gerando um 
efeito inverso ao pretendido. 

O "circuit breaker" é ativado tomando por base o valor de fechamento do Ibovespa do dia anterior, da seguinte 
maneira: 

interrupção de meia hora para uma queda de 10% no índice; 

interrupção adicional de uma hora se o índice cair mais 5% após a reabertura (completando uma queda total de 
15%). 

Por fim, vale ressaltar que a BM&FBOVESPA assegura um período de 30 minutos de negociação contínua no final 
da sessão regular, de modo a possibilitar que compradores e vendedores ajustem suas posições. 

Dividindo-se o número de pontos do índice em um dado momento pelo número de pontos do índice no fechamento 
dos negócios de uma data anterior (subtraindo-se 1 e multiplicando-se por 100 o resultado para o cálculo da 
rentabilidade). Por meio dessa operação pode-se auferir o quanto, percentualmente, o índice subiu ou caiu nesse 
período. 

Alguns analistas de mercado - técnicos ou grafistas - utilizam o comportamento histórico dos índices como base 
para suas projeções sobre o futuro comportamento do mercado ou de um setor. Os índices em si, entretanto, têm 
como propósito representar acuradamente o comportamento do mercado até o momento presente, ou seja, 
demonstrar para onde o mercado caminhou (e não o seu futuro). 



 

Há um grande campo comum entre o desempenho da economia e o do mercado de ações, pois os lucros das 
empresas são um forte "combustível" para a economia do país. Assim, o mercado frequentemente sobe 
antecipadamente a expansões econômicas, e cai antes de contrações da economia. Contudo, a correlação não é 
perfeita, pois há outros fatores que movimentam os mercados e a economia. Nesse sentido, é um erro formular 
expectativas econômicas apenas com base nos movimentos dos índices de ações. 

Nota final. 

Estas operações: (i) NÃO possuem garantia de patrimônio; (ii) são consideradas de alto risco (risco de mercado) e 
aconselhadas para perfil arrojado, (ii) recomendada para curto, médio e longo prazo. A SLW pode representar 
conflito de interesse para este tipo de investimento. 
 

A SLW AGRADECE A LEITURA. 
 
PARA UMA MELHOR ORIENTAÇÃO DAS DECISÕES DE INVESTIMENTO SUGERIMOS A LEITURA DOS DEMAIS GUIAS. 
 


