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Examinamos a underperformance 
(performance abaixo da média do 
mercado) tipicamente associada aos 
Exchange Traded Funds (ETF's), ou 
Fundo de Índices de Ações, relativa aos 
retornos associados ao índice. 
Traçamos este fenômeno às questões 
de reequilíbrio e sugerimos que os 
futuros dos índices de ações também 
ofereçam alavancagem, na ausência de 
questões de reequilíbrio ou 
relacionadas às "perdas gama".      
 
Os Exchange Traded Funds (ETF's) "alavancados" 
foram introduzidos no mercado originalmente em 
2006, sendo que estão atraindo bastante atenção 
ultimamente. As razões são óbvias. Os ETF's 
alavancados oferecem ao investidor uma maneira 
fácil de ganhar exposição no portfólio composto por 
ETF com base alavancada. 1    
 
Porém, a maior crítica já feita aos ETF's alavancados 
é que demonstram uma tendência de levar os seus 
respectivos índices à underperformance, após serem 
ajustados pela alavancagem.   Este fenômeno pode 
tornar-se agudo durante períodos de alta 
volatilidade dos mercados.      
 
Este estudo traça esta underperformance ao fato de 
que os ETF's alavancados devem ser 
constantemente reequilibrados para que possam 
manter a tão divulgada proporção de alavancagem.    
Sugerimos que os futuros de índices de ações 
ofereçam os benefícios da alavancagem, sem a 
necessidade de fazermos um reequilíbrio, ou o que 
chamamos de "perda gama", normalmente 
associada aos ETF's alavancados.  
 
Reequilíbrio Diário 
 
Um gestor de fundos pode obter um retorno diário 
equivalente a 100% do retorno associado ao índice 
Standard & Poor’s (S&P 500), ao montar um 
portfólio idêntico à composição do índice, utilizando 
100% dos ativos sob gestão, (assets under 

                                                
1  Os ETF's “inversos” oferecem igualmente uma maneira fácil para os 

investidores entrarem short (vendidos) no mercado, como parte de 
uma estratégia de hedging ou especulativa.   Os ETF's inversos estão 
disponíveis, seja com base alavancada ou desalavancada.    

management - AUM). 2   Os gestores de fundos 
podem replicar os retornos do Índice ao adquirirem 
ações, futuros de índices de ações, swaps de equity 
ou alguma combinação de tais "replicating assets”, 
ou ativos reprodutores.    
 
Assim que for estabelecido, nenhum outro ajuste 
precisará ser feito à composição do portfólio de 
ativos reprodutores, a não ser que o índice sofra 
alterações, ou os investidores decidam acrescentar 
ou sacar recursos do fundo.     
 
Da mesma maneira, um gestor de fundos pode obter 
um retorno diário na ordem de 200% de 
determinado índice (ou seja, “2x” a exposição), ao 
utilizar uma alavancagem para acumular duas vezes 
mais ações, ou outro índice de ativos reprodutores 
do portfólio.     
 
Porém, a não ser que o valor do Índice permaneça 
inalterado ao final de um determinado período, o 
portfólio não refletirá 200% dos ativos do Índice.   
Portanto, ao contrário de um portfólio 
desalavancado, o portfólio alavancado exige ajustes 
constantes.  Isto implica em que os gestores de 
ETF's alavancados deparem-se com a necessidade 
de "reequilibrar" o portfólio periodicamente.     
 
Se o Índice avançar no decorrer do dia, o portfólio 
ficará subalavancado.   Isto deve-se ao fato de que 
qualquer aumento no valor dos ativos é revertido 
aos portfólios de equity de seus proprietários, sendo 
que o valor em dólares do débito assumido para a 
alavancagem do portfólio permanece inalterado.    
Isto exige a compra de mais equities para reproduzir 
a composição do índice, o que envolveria assumir 
um débito maior durante este processo, com o 
intuito de manter os 200%, ou “2x” a exposição.    
 
No caso do Índice cair no decorrer do dia, e se 
usarmos a dinâmica oposta, o portfólio ficará 
sobrealavancado.  Isto exige a liquidação de equities 
contidas no portfólio para mantermos os 200%, ou 
“2x” a exposição.    

  

                                                
2  Mesmo que estejamos usando o S&P 500 como o principal foco da 

nossa discussão, o mesmo raciocínio aplica-se a qualquer outro índice 
ou portfólio, inclusive de ações, instrumentos de renda fixa, 
commodities ou qualquer outro ativo.    
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Os ETF's alavancados têm como meta conseguir 
diariamente a proporção de alavancagem esperada.  
Portanto, os gestores de fundos precisam 
reequilibrar o portfólio diariamente.   Porém, ao 
fazerem isto, os gestores de fundos deparam-se 
com o risco associado aos mercados do tipo 
“whipsaw”, ou de alta volatilidade.      
 
Ex: vamos supor que o mercado esteja "range-
bound", ou limitado a uma faixa.   O mercado sobe e 
o gestor do portfólio compra mais ativos 
reprodutores para restabelecer a proporção de 2x a 
alavancagem.  No dia seguinte, o mercado cai para 
o nível original e o nosso gestor de portfólio liquida 
os ativos reprodutores para restabelecer a proporção 
de 2x a alavancagem.    Durante este processo, o 
gestor de portfólio utilizou a estratégia de “whipsaw”, 
isto é, comprou na alta e vendeu na baixa.      
 
O efeito cumulativo dos mercados "whipsaw" podem 
depreciar o valor do portfólio, o que resulta em 
retornos abaixo da meta que o gestor do portfólio 
pretendia alcançar.      
 
A mesma dinâmica pode funcionar para os ETF's 
“short” (vendidos), ou ETF's inversos.  Se o índice 
sofrer uma baixa, o equity do portfólio aumenta 
desproporcionalmente, o que por sua vez exige mais 
posições vendidas ou “shorting.”  Tais posições 
vendidas podem ser compradas de volta se o 
mercado subir novamente.     
 
Portanto, o constante reequilibrar do portfólio força 
o gestor de fundos a buscar reposicionamentos em 
meio a tendências de mercado já definidas, ficando 
possivelmente sujeito à volatilidade. Podemos 
observar que os prospectos sobre ETF's alavancados 
normalmente declaram que os retornos são 
rastreados diariamente, mas não declaram 
necessariamente os retornos acumulados durante 
longos períodos.    
 
 
 
 

Argumento Matemático Simples  
 
Um pouco de aritmética rudimentar nos oferece 
algum entendimento e uma perspectiva mais 
abrangente sobre o assunto.  Vamos supor que 
estejamos mantendo um ETF alavancado durante  𝑁 
dias.  Além disto, estamos usando 𝛽 para denotar a 
alavancagem desejada. Portanto, uma exposição de 
200% pode ser representada como um beta de 2 ou  
𝛽 = 2.   Denotamos a performance do índice como 
sendo  𝑟𝑖  para o dia i.  O valor do portfólio após N 
dias pode ser expresso como a seguir:      
 

𝑉 = �(1 + 𝛽𝑟𝑖)
𝑁

𝑖=1

 

 
Este resultado é obtido quando apenas compomos 
os retornos diários do índice sobre N dias 
consecutivos.   Esta equação pode ser reformulada 
em termos logarítmicos, como explicação a seguir:     
 

𝑉 = exp �� ln (1 + 𝛽𝑟𝑖)
𝑁

𝑖=1

� 

 
Se aplicarmos uma expansão em série de Taylor até 
segunda ordem e aproximarmos o lado direito da 
equação, o valor seria aproximado de acordo com a 
seguinte fórmula.  3 

 

𝑉 ≈ (1 + 𝛽�̅�)𝑛 exp �−
1
2

𝛽2

(1 + 𝛽�̅�)2 𝑁𝜎
2� 

 
Onde 𝜎2 =  1

𝑁
∑ (𝑟𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1  

 
Esta expressão é menos amedrontadora do que 
aparenta ser.  �̅� representa o retorno médio diário 
do índice durante o período. A primeira metade da 
expressão nada mais é que o retorno composto, com 
base na performance média diária durante o período.      
 
Este retorno diário composto é escalado pelo 
segundo termo, com uma magnitude menor que 1. 
Este é o ponto em que podemos observar a 
underperformance.   Observe que 𝜎2 é a amostra de 
variância do retorno diário. A “correção” é uma 

                                                
3  Esta aproximação é propositalmente rudimentar, sendo que existem 

várias maneiras de melhorarmos a exatidão desta expressão.  Porém, 
já que conseguimos demonstrar o que havíamos proposto, vamos 
passar direto os detalhes sobre o processo.    
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função da volatilidade do mercado durante o período 
em que mantivemos o portfólio.  
 
A partir desta aproximação, podemos facilmente 
verificar que, no decorrer do período de um mercado 
"range-bound" (dentro de uma faixa de preços) ou 
"sideways" (preços laterais), porém volátil, ou 
seja, �̅� ≈ 0, o valor do portfólio ficaria abaixo do valor 
inicial (≈ exp (− 1

2
𝑁𝛽2𝜎2)) podendo até mostrar uma 

queda significativa. A severidade deste declínio 
depende da magnitude da variação demonstrada 
pelo índice e da alavancagem que foi empregada.       
 
Tracking error 
 
O fenômeno descrito acima é semelhante aos 
constantes balanços que os operadores de opções 
têm que enfrentar todos os dias. Os operadores de 
opções que procuram carregar uma posição "delta 
neutro", ao balancear as opções com posições de 
zeragem no mercado, são confrontados com a 
necessidade de ajustar tais posições quando o delta 
associado às opções flutua acompanhando os 
movimentos do mercado.     
 
Uma posição vendida em opções com delta neutro é 
associada a um "gama negativo". Isto implica na 
possibilidade das perdas serem proporcionais ao 
quadrado das mudanças no preço do ativo, 
compensando o tempo de depreciação do prêmio da 
opção.  Portanto, referimo-nos a este tipo de perda 
relacionada à variação como sendo uma "perda 
gama".      
 
Para melhor verificarmos a ocorrência de tais perdas 
gama, decidimos medir o grau em que o retorno 
total mensal (incluindo as flutuações de preços e 
dividendos) dos populares ETF's com base no Índice 
S&P 500 desvia do retorno esperado.      
 
Tais comparações são chamadas de “tracking errors.” 
Os tracking errors podem derivar de várias fontes, 
inclusive de perdas gama, bem como de outros 
fatores, como segue:     
 
• Preço de Mercado vs. NAV – O preço de mercado 

de um ETF, que é fundamentalmente uma 
função do fluxo das ordens de compra e de 
venda, pode demonstrar uma certa 
"desconexão" com o NAV - Net Asset Value 

(valor líquido dos ativos) ou com o valor dos 
ativos reprodutores contidos no 'trust'.     
 

• Creation Unit Imprecision (Imprecisão da 
Unidade de Criação) – Os ativos reprodutores 
adquiridos como units (blocos de ações) podem 
não refletir necessariamente a composição e o 
valor do índice. 
 

• Padrões de Distribuição – Os ETF's normalmente 
fazem distribuições trimestrais em março, junho, 
setembro e dezembro.  Este tipo de padrão de 
pagamento irregular pode representar outra 
fonte de tracking error entre um ETF e o índice.     
 

• Taxas – Os ETF's extraem taxas e despesas que 
não são refletidas no índice.  Ex:  O SPDR S&P 
500 ETF Trust cobra 0,09% e o ProShares 
UltraShort ETF cobra 0,89%.     

 
Portanto, podemos comparar o retorno mensal do 
SPDR S&P 500 ETF Trust (“SPY”), como sendo “+1x” 
o retorno mensal do S&P 500.  Da mesma maneira, 
comparamos o retorno mensal do ProShares Short 
S&P 500 (“SH”) ETF, um produto “-1x”, ou o inverso 
do retorno mensal do S&P 500.     
 
Similarmente, comparamos o retorno mensal do 
ProShares Ultra (“SSO”) ETF, um produto “+2x”, 
como sendo duas vezes o retorno do S&P 500.   
Finalmente, comparamos o retorno mensal dos 
ProShares UltraShort ETF's (“SDS”) ETF, um produto 
“-2x”, como sendo duas vezes o inverso do retorno 
do S&P 500.     
Os tracking errors associados às posições compradas 
e vendidas dos ETF's desalavancados ficaram em 
média perto de zero, mesmo que alguns desvios 
pronunciados tenham sido observados.    
 
Porém, os tracking errors associados às posições 
compradas e vendidas dos ETF's alavancados 
exibiram, em média, quase meio ponto percentual 
abaixo do retorno almejado para o índice. Em 
termos gerais, tais discrepâncias dos tracking errors 
associados aos ETF's alavancados e desalavancados 
podem ser atribuídas às perdas gama.      
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Tracking Errors mensais do ETF S&P 500  
(Agosto de 2006 -Junho de 2012) 

 
 SPDR SH SSO SDS 

Média -0,01% -0,05% -0,47% -0,49% 
Desvio padrão 0,18% 0,78% 0,82% 2,34% 

Máximo 0,66% 1,37% 1,20% 1,59% 
Mínimo -0,50% -3,38% -3,13% -13,83% 

 
ANOTAÇÕES 

Retornos mensais totais calculados como função  
da flutuação de preços, mais recebimento dos dividendos.   

 
Queremos destacar que observamos uma diminuição 
pronunciada nos retornos esperados.  As reduções 
de retorno mais dramáticas ocorreram 
principalmente durante os episódios de volatilidade 
nos mercados, como no auge da crise de hipotecas 
subprime em 2008, e ao final de 2011, quando ouve 
uma escalada da dívida soberana europeia em curso.      
 

 
 
As perdas gama associadas aos ETF's alavancados 
relacionam-se estreitamente à volatilidade implícita 
do S&P 500, conforme medida pelo Índice de 
Volatilidade do S&P 500, ou “VIX.”     
 
Para verificarmos se a perda gama é proporcional ao 
quadrado do beta nos portfólios alavancados, 
podemos comparar os tracking errors dos ETF's 

alavancados vs. desalavancados durante os períodos 
de alta volatilidade.      
 
Tal comparação sugere que os tracking errors 
associados aos ETF's alavancados foram 
identificados aproximadamente 4x mais que aos 
ETF's desalavancados. Portanto, as perdas gama 
geralmente escalam, conforme demonstrado em 
nossa derivação.     
 
Implicações referentes ao investimento 
 
As perdas gama são atribuídas ao fato de que 
precisa haver um rebalanceamento diário para 
mantermos a exposição ao risco esperado dos ETF's 
alavancados, sejam eles em posição comprada 
(long), ou vendida (short, ou inversa).  As perdas 
gama podem tornar-se obscuras a curto prazo 
devido aos lucros e perdas direcionalmente 
impulsionados, podendo até passar despercebidas.   
Mas podem acumular-se no decorrer do tempo, 
tornando-se altamente significativas.     
 
Portanto, conforme polonga-se o prazo em que 
mantemos um investimento alavancado, a escolha 
do instrumento de negociação torna-se cada vez 
mais vital.   O investimento em futuros de índice de 
ações como uma alternativa de ETF's alavancados 
representa uma maneira simples de evitar perdas 
gama.      
 
Lembre-se de que o CME Group oferece agora 
futuros com base nos Índices Setoriais Selecionados 
do S&P 500.   Muitos desses índices são atrelados a 
ETF's alavancados. Os futuros setoriais representam 
uma maneira de replicarmos efetivamente a 
performance do índice com base alavancada - seja 
entrando comprado ou vendido - com redução de 
incidência de tracking error relativo aos ETF's 
alavancados.     
 

 
 
 
Copyright 2012 CME Group Todos os direitos reservados. As negociações de futuros não são adequadas a todos os investidores e 
envolvem riscos de perdas. Os contratos futuros são investimentos alavancados e exigem apenas uma porcentagem do valor do contrato 
para operá-los. Portanto, é possível incorrer em perdas substancialmente superiores ao valor da margem depositada para uma posição 
assumida em futuros. Consequentemente, investidores devem utilizar apenas os recursos dos quais possam dispor, sem que perdas 
venham afetar negativamente seus estilos de vida. Além disto, somente uma parte desses recursos deve ser destinada a cada negociação, 
pois não se pode esperar lucro em todas as operações. Além disso, todos os exemplos contidos neste documento referem-se a situações 
hipotéticas destinadas a fins explicativos, e não devem ser considerados como consultoria de investimentos nem como resultado de 
experiências reais de mercado. 
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A negociação com swaps não é adequada para todos os investidores, traz o risco de perda e somente deve ser realizada por investidores 
ECP, Eligible Contract Participants (Participantes de contratos elegíveis), de acordo com a seção 1(a)12  da Commodity Exchange Act. 
Swaps são investimentos de alavancagem e, como exige-se que apenas uma porcentagem do valor do contrato seja negociada, é possível 
perder mais do que o valor depositado em uma posição em swaps. Consequentemente, investidores devem utilizar apenas os recursos dos 
quais possam dispor, sem que perdas venham afetar negativamente seus estilos de vida. Além disto, somente uma parte desses recursos 
deve ser destinada a cada negociação, pois não se pode esperar lucro em todas as operações. 
 
O CME Group é uma marca registrada do CME Group Inc. O logotipo The Globe, E-mini, Globex, CME e Chicago Mercantile Exchange são 
marcas comerciais da Chicago Mercantile Exchange Inc.  CBOT e Chicago Board of Trade são marcas comerciais da Board of Trade of the 
City of Chicago. NYMEX é uma marca registrada do New York Mercantile Exchange, Inc. 
 
As informações contidas neste documento foram compiladas pelo CME Group para fins meramente gerais, e não levam em consideração as 
situações específicas de quaisquer destinatários das informações. O CME Group não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros 
ou omissões. Além disso, todos os exemplos aqui contidos constituem situações hipotéticas, usadas para fins exclusivamente explicativos, e 
não devem ser considerados como orientação de investimento ou resultado de experiência real de mercado. Todas as questões relativas a 
regras e especificações aqui apresentadas ficam sujeitas às regras oficiais do CME, NYMEX e CBOT, que têm prioridade sobre elas.    As 
atuais regras do CME/CBOT/NYMEX devem ser consultadas em todos os casos antes de se tomar quaisquer providências. 
 
 
 


