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Os futuros de E-mini de índice de ações do CME 
Group e os Fundos Negociados em Bolsa (ETFs) 
foram lançados nos anos 90.  Ambas as linhas de 
produtos tomam como base as principais referências 
em índices de ações, representando grandes 
movimentos no mercado de equity. Ambas as linhas 
de produtos permitem que operadores e investidores 
capitalizem-se em movimentos antecipados por 
estes índices. Finalmente, as duas linhas de 
produtos estão disponíveis nas principais bolsas, 
sujeitas ao controle regulatório das agências 
governamentais americanas e a uma vasta gama de 
salvaguardas financeiras.  Mesmo assim, existem 
diferenças fundamentais entre os dois tipos de 
operação ou investimento.          
 
Nossa intenção é comparar e contrastar as 
vantagens e as desvantagens desses dois 
investimentos. Nosso foco será específico nos vários 
e mais importantes índices de ações de referência, 
juntamente com os futuros de E-mini do CME Group 
e com os ETFs que são listados com base nestes 
índices.           
 
A lista inclui (1) o reconhecido índice Standard & 
Poor’s 500 (S&P 500); (2) o índice de ações de 
tecnologia NASDAQ-100; (3i) o índice das ações 
blue-chip Dow Jones Industrial Average (DJIA); e (4) 
o S&P MidCap 400, representando ações de menor 
capitalização.      
 
Conceitos Básicos – Antes de discutirmos essas 
diferenças, devemos analisar alguns conceitos 
básicos associados aos futuros de E-mini de índice 
de ações e aos Fundos Negociados em Bolsa (ETFs).           
 
Os futuros de E-mini de índice de ações são muitas 
vezes considerados como uma versão miniatura, 
representando apenas uma quinta parte do índice 
futuro de ações padrão oferecido no CME Group. 
Assim como outros índices futuros de ações 
oferecidos pelo CME Group, eles são ajustados no 
mercado à vista, de acordo com o valor do índice 
spot.  Os contratos de E-mini são oferecidos 
exclusivamente na plataforma de negociações 
eletrônicas CME Globex.          
 
É interessante observar que os índices futuros de 
ações datam de 1982, sendo que os E-minis foram 
inicialmente introduzidos em 1997 como resposta ao 
fato de que os preços das ações haviam subido 
abruptamente durante os últimos 15 anos, e o valor 

nocional em dólares dos vários índices futuros de 
ações havia chegado a níveis altíssimos.  Portanto, o 
conceito era desenvolver um contrato futuro que 
fosse acessível ao operador pessoa física, sendo 
negociado exclusivamente por computador, e não 
pelo método tradicional de "roda" ou "pregão de viva 
voz".         
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Em 12 de setembro de 2012, o valor representado 
por um contrato futuro de E-mini S&P 500 era 
US$71.975, calculado como multiplicador do 
contrato, sendo US$50x o preço de ajuste de 
1.439,50 naquela data.  Naquela mesma data, o 
valor representado por um contrato de E-mini 
NASDAQ-100 era de US$55.925, calculado como 
multiplicador do contrato, sendo US$20 x o preço do 
mercado futuro de 2.796,25.  Da mesma maneira, o 
valor representado por um contrato futuro de E-mini 
Dow (US$5) e um contrato futuro de E-mini S&P 
MidCap 400 era US$66.805 e US$100.730, 
respectivamente.    
 

Comparando S&P 500 E-Minis com ETFs 
 

 
Futuros de 
E-mini S&P 

500  

SPDR 
Trust 

(“SPY”) 

iShares 
S&P 500 
(“IVV”) 

Índice  S&P 500 
Valor 

Unitário 
US$50 x 
Índice 

~1/10 do Índice 

Unidade - 
Dólar 

Valor (1) 

US$71.975 
(1 futuro = 
~500 ETFs) 

US$144.39 US$145.04 

Valor do ADV 
(2) 

US$141,70 
bilhões 

US$18,47 
bilhões 

US$536,10 
milhões  

Negócios em 
aberto 

Valor (1) 

US$233,66 
bilhões 

US$105,93 
bilhões 

US$31,31 
bilhões 

Local de 
negociação 

CME GLOBEX National Market System 

Símbolo do 
contrato 

ES SPY IVV 

Exigência 
mínima de 
capital (1) 

Margem 
inicial 

mímima para 
especuladore

s de 
US$4.375 

por contrato, 
ou ~6,1% 

 50% da Margem Regular T 
são geralmente exigidos  

Negociações 
24 Horas 

Sim Não 

Despesas 
operacionais  

Nenhuma 0,09% ao ano 

 
(1) Dados reunidos em 12 de setembro de 2012 

(2) Tendo como base o volume médio diário (ADV) por um 
período de 3 meses  

que foi concluído e precificado em 12/9/12 
 
O ETF representa a posse de uma unidade de 
investimento (unit investiment trust), que foi criada 
tendo como base um índice, sendo ainda um fundo 
mútuo negociado como qualquer outro fundo. Ao 
contrário da maioria dos fundos mútuos, os ETFs 
podem ser comprados ou vendidos durante todo o 
dia e não apenas no preço de fechamento de 
determinado dia.  Os ETFs geram dividendos, porém, 

estão sujeitos a taxas anuais de gestão de fundo, 
além das comissões e outros custos transacionais 
associados à compra e venda desse instrumento. Os 
ETFs dos índices S&P 500, NASDAQ-100, Dow Jones 
Industrial Average (DJIA) e S&P MidCap 400 são 
oferecidos em várias bolsas, inclusive no AMEX, 
NASDAQ e NYSE.         
 

Os Standard & Poor’s 500 Depositary Receipts, ou 
“SPDRs”, possuem um valor de aproximadamente 
1/10 do valor do Índice.   Portanto, um único SPDR 
foi cotado a US$144,39, ou seja, aproximadamente 
1/10 do valor do S&P 500, cotado a  1.436,56 em 
12 de setembro de 2012.          
 

No mesmo dia, o NASDAQ-100 Tracking Stock, 
comumente conhecido pelo símbolo “QQQ”, foi 
negociado a aproximadamente 1/40 do valor do 
índice.  Portanto, um único QQQ foi cotado a 
US$68,63, aproximadamente 1/40 do valor do 
NASDAQ-100 a 2.791,68. 
 

Comparando E-minis NASDAQ-100 com ETFs  
 

 
Futuros de E-mini 

NASDAQ-100   
PowerShares 

QQQ Trust 
Índice  NASDAQ-100 NASDAQ-100 

Valor Unitário US$20 x Índice ~1/40 do Índice 

Unidade - Dólar  
Valor (1) 

US$55.925 
(1 futuro ~800 

ETFs ) 
US$68,63 

Valor do ADV (2) US$13,33 bilhões US$2,48 bilhões 
Negócios em 

aberto 
Valor (1) 

US$25,69 bilhões US$32,76 bilhões 

Local de 
negociação 

CME GLOBEX 
National Market 

System 
Símbolo do 

contrato 
NQ QQQ 

Exigência Mínima 
de Capital (1) 

Margem spec inicial 
mímima = 

US$2.500 ou 
~4,5% 

 50% da Margem 
Regular T 

são geralmente 
exigidos 

Negociações 24 
Horas 

Sim Não 

Despesas 
operacionais  

Nenhuma 0,20% ao ano 

 
(1) Dados reunidos em 12 de setembro de 2012 

(2) Tendo como base o volume médio diário (ADV) por um 
período de 3 meses  

que foi concluído e precificado em 12/9/12 

 
Os futuros de E-mini são ajustados no mercado à 
vista vs. o valor do índice ao final do dia de 
vencimento.   Os ETFs representam a posse de 
unidades de investimento (unit trusts), criadas para 
se assemelharem ao índice.   Como tal, tanto os 



 3     |  Comparando E-minis e ETFs  |  15 de setembro de 2012   |  © CME GROUP     

futuros como os ETFs se assemelham aos 
movimentos do índice de ações.         
 

Crescimento Rápido – Os futuros de E-mini de 
índice de ações e os ETFs negociados no CME Group 
apresentaram um crescimento robusto em períodos 
relativamente curtos, conforme verificamos.  Os 
primeiros ETFs foram lançados em 1992.  Mas só em 
meados dos anos 90 conseguiram maior presença 
no mercado.  No momento, os SPDRs movimentam, 
em média, US$18,47 bilhões por dia, e os QQQs 
movimentam US$2,48 bilhões.         
 

Os futuros de E-mini de índice de ações foram 
lançados em 1997 com a introdução dos contratos 
futuros de E-mini S&P 500, tornando-se os produtos 
com crescimento mais rápido na história do mercado.  
O valor em dólares do volume médio diário é de 
US$141,7 bilhões, sendo um valor extraordinário 
para os futuros de E-mini S&P, e os futuros de E-
mini NASDAQ-100 registraram um volume médio 
diário no valor de US$13,33 bilhões.      
 

Comparando os E-Minis do DJIA com ETFs 
 

 
Futuros de E-

mini DJIA  
Diamonds 

Índice  
Dow Jones 

Industrial Average 
(DJIA) 

Dow Jones 
Industrial Average 

(DJIA) 
Valor Unitário US$5 x Índice  ~1/100 do Índice 

Unidade - Dólar  
Valor (1) 

US$66.805 
(1 futuro ~ 500 

ETFs) 
US$133,37 

Valor do ADV (2) US$8,45 billion  
US$638,47 

milhões 
Negócios em 

aberto 
Valor (1) 

US$8,14 bilhões US$11,32 bilhões 

Local de 
negociação 

CME GLOBEX 
National Market 

System 
Símbolo do 

contrato 
YM DIA 

Exigência 
Mínima de 
Capital (1) 

Margem spec 
inicial mímima = 

US$3.125 ou 
~4,7% 

 50% da Margem 
Regular T 

são geralmente 
exigidos 

Negociações 24 
Horas 

Sim Não 

Despesas 
operacionais  

Nenhuma 0,18% por ano 

 
(1) Dados reunidos em 12 de setembro de 2012 

(2) Tendo como base o volume médio diário (ADV) por um 
período de 3 meses  

que foi concluído e precificado em 12/9/12 

Portanto, podemos concluir que ambas as linhas de 
produtos são bastante atraentes e ativamente 

negociadas por várias instituições, operadores e pelo 
investidor pessoa física do mercado.  Mesmo assim, 
os futuros de E-mini lastreados nos mais 
importantes índices de ações são mais ativamente 
negociados do que sua contraparte em ETF. Além 
disto, existem outras considerações que podem ser 
de vital importância para o público que negocia e 
investe, conforme discutimos abaixo.         
 

Flexibilidade – Os ETFs podem ser atraentes para 
o pequeno investidor, já que são negociados em 
unidades bem pequenas.  Por exemplo, um SPDR foi 
recentemente cotado a US$144,39, sendo que o 
contrato futuro de E-mini S&P 500 foi negociado a 
um valor nominal (equivalente ao valor à vista) de 
US$71.975.        
 

Para melhor ilustramos este ponto, considere que 
seria necessário 500 SPDRs para chegarmos a um 
valor equivalente a um contrato de E-mini S&P 500, 
e 800 QQQs para chegarmos a um valor equivalente 
a um contrato de E-mini NASDAQ-100.  Isto 
demonstra claramente que os ETFs permitem 
negociações em unidades menores e com maior 
flexibilidade, se comparados aos futuros de E-mini.         
 

Comparando S&P MidCap 400 E-Minis com ETFs 
 

 
E-mini  

Futuros de 
MidCap 400  

MidCap 
SPDR 
Trust  

iShares 
S&P 

MidCap 400 

Índice  
S&P MidCap 

400 

S&P 
MidCap 

400 

S&P MidCap 
400 

Valor 
Unitário 

US$100 x 
Índice 

~2/11 do 
Índice 

~1/10 do 
Índice 

Unidade - 
Dólar 

Valor (1) 

US$100.730 
(1 futuro = 
~550 MDYs 
ou ~1,000 

IJHs) 

US$183,49 US$101,81 

Valor do 
ADV (2) 

US$2,71 
bilhões  

US$358,24 
milhões 

US$91,13 
milhões 

Negócios em 
aberto 

Valor (1) 

US$13,08 
bilhões 

US$9,44 
bilhões 

US$10,80 
bilhões 

Local de 
negociação 

CME GLOBEX National Market System 

Símbolo do 
contrato 

EMD MDY IJH 

Exigência 
mínima de 
capital (1) 

Margem spec 
inicial 

mímima = 
US$5.000 ou 

~5,0% 

 50% da Margem Regular T 
são geralmente exigidos 

Negociações 
24 Horas 

Sim Não 

Despesas 
operacionais  

Nenhuma 
0,25% por 

ano 
0,20% por 

ano 
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(1) Dados reunidos em 12 de setembro de 2012 

(2) Tendo como base o volume médio diário (ADV) por um 
período de 3 meses  

que foi concluído e precificado em 12/9/12 
 
Assim como a maioria dos contratos individuais de 
equities, os SPDRs tendem a ser negociados em 
incrementos de lotes de 100 (ou “lotes redondos”), a 
exemplo de outras equities.  Portanto, se uma 
unidade de SPDRs valer a US$144,39, isto 
obviamente significa que uma unidade de 100 lotes 
de SPDRs valerá $14.439.        
 
Alavancagem – As exigências de capital ou 
regulamentação sobre margem são aplicadas de 
maneiras totalmente diferentes no contexto de ETFs 
e futuros de E-mini.  Assim como outros títulos e 
valores mobiliários, os ETFs estão sujeitos às 
exigências de Margem T (T Margin) do Fed.    Isto 
significa que o operador deve depositar uma 
margem para os títulos que adquiriu, fazendo um 
depósito inicial mínimo de 50% (alavancagem de 
2:1) do preço de compra, podendo fazer um 
empréstimo para o saldo devedor restante, 
incorrendo despesas de juros cobrados pelo seu 
corretor.  Quando um cliente está vendido em ETF, 
ele deve colocar na operação até 50% do preço de 
venda, retendo em sua conta o lucro advindo do 
preço da venda. 1  
 
Comparativamente, os operadores de futuros devem 
depositar uma margem de garantia, ou 
"performance bond", para assegurar seus negócios, 
sendo que esta margem não equivale ao valor 
nominal do contrato futuro.  A margem de garantia 
ou exigência de margem associada aos futuros de E-

                                                
1 Alguns operadores de equity podem qualificar-se a um 
tratamento especial para margens de seus portfólios. 
Mesmo que a Regulamentação Padrão para Margens 
chamada Reg T permita uma alavancagem com base de 
2:1, a margem para portfólios permite uma alavancagem 
com base de 6:1, ou melhor. A margem para portfólios é 
geralmente reservada aos operadores que detêm posições 
no mercado de ações e opções que podem zerar portfólio. 
Ela é limitada aos clientes que atendem às diretrizes 
mínimas para as contas de equity, conforme estabelecidas 
pela Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). 
Especificamente, US$100.000 para clientes de firmas que 
possuem sistemas intra-day em tempo real devem manter 
um saldo disponível em conta de US$100.000; os clientes 
de firmas que não possuem tais sistemas devem ter um 
saldo de US$150.000; e os clientes de um Prime Broker ou 
clientes de operadoras onde as ordens são executadas fora 
das empresas de clearing devem depositar US$500.000. 

mini foi estipulada para refletir o risco máximo 
antecipado referente à posição dia após dia, isto é, o 
risco de preço equivalente a um dia.         
 
Mesmo que a exigência mínima de margem 
especulativa da Bolsa esteja sujeita a ajustes, no 
presente momento, ela encontra-se em US$4.375 
ou ~6.1% do valor do contrato nominal de 
US$71.975 para um futuro de E-mini S&P 500.         
 
Da mesma maneira, um futuro de E-mini NASDAQ-
100 tinha uma exigência de margem de garantia 
para especulação de US$2.500 ou ~4,5% do valor 
do contrato de US$55.925. Os contratos de E-mini 
Dow (US$5) e S&P MidCap 400 oferecem uma 
alavancagem de ~4.7% e ~5.0%, respectivamente.     
 
Considere as implicações desta característica de 
alavancagem na compra de um contrato futuro de E-
mini S&P, comparado à compra de 500 SPDRs. 
Vamos supor que um investidor compre um contrato 
futuro ao preço de 1,439.50, que equivale ao valor 
de US$71.975, depositando uma margem de 
US$4.375.  Vamos imaginar ainda que o mercado 
tenha uma alta de 40 pontos do índice, chegando a 
1.479,50 e que o investidor venda o contrato para 
obter um lucro de US$2.000. Isto significa um lucro 
de 45,7% da margem inicial de US$4.375 (sem 
considerar taxas e comissões).        
 

 
Comprar 1 E-mini a 

1.439,50 
US$71.975 (= US$50 x 

1.439,50) 

Vender a 1.479,50 US$73.975 (= US$50 x 
1.479,50) 

Lucro (Perda) US$2.000 
÷ Margem Inicial ÷ $4.375 

Percentual de lucro 45,7% 
 
Agora, vamos supor que o investidor compre o 
equivalente mais aproximado ao contrato de E-mini, 
adquirindo 500 SPDRs ao preço de US$144,39, 
depois vendendo-os a US$148,39, para obter um 
lucro de US$2.000.  De acordo com a "Reg T", a 
exigência de margem inicial seria de 50% do preço 
de compra de US$72.195, ou seja, US$36.097. Um 
ganho de US$2.000 com base em um investimento 
de US$36.097 equivale a um lucro de 5,5% sobre o 
investimento. Obviamente, o investidor ainda deve 
os juros ao seu corretor que se acumularam no 
saldo devedor de 50% durante todo o decorrer da 
transação.          
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Portanto, os futuros de E-mini oferecem a 
oportunidade de alavancarmos nosso capital em 
proporção muito maior que os ETFs. É claro que 
devemos ter cautela quando aplicamos tal 
alavancagem para controlarmos a exposição ao risco, 
evitando ultrapassar nossos limites financeiros.  A 
alavancagem funciona de duas maneiras. Ela pode 
ser usada para aumentar a possibilidade de retorno 
quando uma negociação torna-se lucrativa, porém, 
ela também aumenta o percentual de perda em 
circunstâncias desfavoráveis de mercado.         
 
Local de Negociação – Conforme a letra “E” de E-
mini indica, os futuros do índice de ações E-mini 
sempre foram negociados em uma plataforma 
eletrônica, especificamente no sistema CME Globex.  
O sistema Globex está aberto para negociações 
durante quase 24 horas, nos dias úteis.   Este 
sistema oferece uma maneira eficiente e rápida de 
entrada de ordens, relatando imediatamente os 
resultados de preenchimento para os clientes, sem 
que haja favoritismo ou conhecimento da identidade 
dos clientes.          
 
O CME Group oferece "acesso aberto" ao sistema.   
Isto significa que qualquer negociante pode 
participar diretamente do processo de negociação 
por meio de um mecanismo de ligação direta por 
computador, contanto que as transações sejam 
intermediadas por um membro do clearing da Bolsa, 
que age como corretor.     O acesso é muitas vezes 
facilitado através dos sistemas de trading do 
corretor, ou por links comerciais disponíveis, ou 
ainda por "internet software vendors" (ISVs) que 
viabilizam a ligação eletrônica diretamente ao 
ambiente de negociação de várias bolsas, por meio 
de um sistema único.          
Os ETFs foram lançados no pregão da American 
Stock Exchange (AMEX).  Porém, a popularidade de 
tal conceito foi tão grande que outras bolsas, 
inclusive a New York Stock Exchange (NYSE), e 
outras principais bolsas domésticas e internacionais, 
tomaram as medidas necessárias para oferecerem 
operações de ETFs em seus pregões.  Os ETFs 
também podem ser negociados em locais 
alternativos de negociação de equity, como os 

Alternative Trading Systems (ATSs), também 
chamados de "dark pools of liquidity", por não 
serem regulamentados, etc.          
 
Estrutura do Contrato – Os ETFs são distintos dos 
contratos futuros, pois dão direito ao detentor de 
receber periodicamente os dividendos acumulados, 
referentes a todas as ações contidas no índice. 
Entretanto, os preços futuros vão apresentar uma 
tendência de negociar até os níveis que reflitam o 
valor do índice de ações, mais os encargos 
financeiros, menos os dividendos antecipados.          
 
Isto é chamado de "custo de carregamento" ou “fair 
value” (valor justo).  Muitas vezes podemos ler nas 
notícias financeiras a diferença esperada entre o 
valor do índice à vista e o preço futuro, como sendo 
o "fair value" do dia.     Já que os preços futuros 
tendem a ser descontados para refletirem a falta de 
recebimento de dividendos, não existe razão para 
acreditarmos que os ETFs sejam superiores.           
 
As firmas que administram o "unit investment trust" 
cobram taxas comuns de despesas e de 
gerenciamento dos ETFs.  Para os SPDRs, cobra-se 
uma taxa de gerenciamento de 9 pontos base 
(0,09%), e para os QQQs são cobrados 20 pontos 
base (0,20%).          
 
Mesmo que os futuros não estejam sujeitos a taxas 
anuais, existe um custo implícito na manutenção de 
uma posição de futuros durante determinado 
período.  Tipicamente, os futuros são mais 
ativamente negociados no mês de frente, ou no mês 
do contrato mais recente, por exemplo, em agosto 
de 2012, o maior volume e interesse em aberto foi 
verificado no contrato de setembro de 2012.           
 
Porém, os operadores geralmente fazem uma 
"rolagem" das suas posições para o próximo mês, 
por exemplo, liquidando os futuros de junho para 
estabelecerem uma posição em futuros de dezembro, 
já que o contrato de setembro está prestes a expirar.  
Os custos associados à rolagem são refletidos no 
spread entre o contrato futuro do mês mais próximo 
e o mês diferido, além das comissões cobradas pela 
transação.          
 
Considerações sobre o período em que se 
segura uma posição – Portanto, um operador que 
esteja considerando usar a estratégia de "comprar e 
manter" uma posição por longo tempo, deve 

Comprar 500 SPDRs a 
US$144,39 

US$72.195 (= 500 x 
US$144,39) 

Vender a US$148,39 US$74.195 (= 500 x 
US$148,39) 

Lucro (Perda) US$2.000 
÷ Margem Inicial ÷ $36.097 

Percentual de lucro 5,5% 
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também analisar a natureza perpétua de um ETF, 
comparada a um contrato futuro, que possui uma 
natureza mais transitória. Os contratos futuros são 
negociados para ajuste no mercado à vista com base 
trimestral, no "ciclo trimestral de março", em março, 
junho, setembro e dezembro.  Mesmo que alguém 
negocie futuros para um mês diferido de entrega, os 
contratos do mês próximo são geralmente mais 
líquidos e, portanto, tornam-se o veículo preferido 
de negociação.          
 
Devido ao fato dos futuros expirarem, eles devem 
ser "rolados" para que a estratégia de "comprar e 
manter" seja mantida. Em outras palavras, o 
contrato que está expirando deve ser liquidado e a 
posição restabelecida em um mês diferido, pelo 
menos a cada trimestre.  Isto acarreta em certos 
custos de negociação, como comissões e spreads de 
compra/venda.  Para efeito de comparação, uma 
posição em ETFs pode ser mantida indefinidamente, 
incorrendo apenas os custos de taxas de 
administração.          
 
Contudo, podemos observar que o período em que 
mantém-se uma posição em SPDRs é, em média, de 
apenas 5,7 dias. Isto pode ser calculado ao 
compararmos o valor em dólares das posições em 
aberto dividido pelo valor em dólares do volume 
médio diário.  Ou seja, US$105,93 bilhões divididos 
por US$18,47 bilhões.           
 
Só para compararmos, o período médio em que 
mantém-se uma posição de futuros de E-mini S&P 
500 é ainda menor: 1,6 dia.  O período médio em 
que mantém-se uma posição de NASDAQ-100 QQQs 
é de 1,95 dia; e para os DJIA DIA ou “Diamonds” é 
de 1,0 dia.          
 
Devido a um volume negociado geralmente muito 
alto para os futuros de ETFs e E-minis, qualquer tipo 
de vantagem aparente oferecida pelos ETFs é mais 
teórica do que prática.     
 
Os futuros de E-mini são geralmente mais fáceis 
para estabelecermos uma posição vendida do que os 
ETFs, sendo importante notar que esta facilidade 
existe para posições vendidas ou compradas.   Os 
operadores de equity, ao contrário, precisam 
assegurar a posição vendida em produtos financeiros, 
geralmente por intermédio dos seus corretores, 
aceitando o risco de um recall de um valor mobiliário 

em posição vendida, o que pode resultar em 
liquidação prematura da posição.          
 
Os futuros de E-mini são ainda mais adequados às 
técnicas de negociação de curto prazo, já que não 
existe exigência de um saldo mínimo disponível em 
conta para alguém realizar um day-trade.  Para 
efeito de comparação, um operador deve manter um 
saldo mínimo em conta de US$25.000 para realizar 
operações de day-trade nos mercados de equity.           
 
A percepção do mercado sobre as respectivas 
vantagens e desvantagens de negociar futuros de E-
mini e ETFs é geralmente refletida nas atividades de 
negociação.   Em especial, o valor implícito do 
volume médio diário negociado nos futuros de E-
mini tende a ser múltiplas vezes maior que o valor 
dos ETFs. Especificamente, US$141,70 bilhões em 
futuros de E-mini S&P 500 vs.  US$18,47 bilhões em 
SPDRs.  Mesmo que ambos os tipos de investimento 
tenham méritos singulares, sugerimos que tais 
produtos são extremamente reveladores.            
 
Considerações tributárias – Produtos financeiros, 
como os ETFs, são tributados de maneira muito 
diferente dos futuros do E-mini de índice de ações.  
Isto não significa que somos especialistas em 
questões fiscais, portanto, aconselhamos que 
consulte o seu contador ou advogado tributarista 
para obter todas as informações que se aplicam à 
sua situação.          
 
Como regra geral, os ganhos adquiridos por meio 
dos ETFs são tratados como ganhos de capital. Ao 
contrário de um fundo mútuo, que pode gerar 
ganhos ou perdas de capital quando um ativo do 
fundo é liquidado, os ganhos ou perdas de capital 
referentes aos ETFs só são realizados quando o ETF 
é liquidado pelo investidor.          
 
O imposto sobre o ganho ou perda de capital varia, 
dependendo do período em que mantém-se a 
posição.  Em 2012, o imposto sobre ganhos de 
capital para ativos mantidos na posição por mais de 
um ano (ganho de capital a longo prazo) era de 15%.  
Por outro lado, a alíquota marginal sobre 
rendimentos é mantida em 10%, 15%, 25%, 28%, 
33% e 35%.  Em 1 de janeiro de 2013, as duas 
alíquotas mais altas de 33% e 35% foram 
aumentadas para 36% e 39,6%, respectivamente, 
sendo que a taxa para ganhos de capital a longo 
prazo subiu para 20%.         
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Caso alguém mantenha uma posição de ETFs por 
menos de um ano (ganhos de capital a curto prazo), 
o imposto para pessoa física será cobrado conforme 
a alíquota menos favorável (que inclui rendimentos 
e ganhos de capital) que era de até 35%, em 2012.          
 
Obviamente, se alguém mantém uma posição em 
SPDRs pelo curto período de 5,7 dias, esta posição 
estaria sujeita ao pagamento de impostos referentes 
a ganhos de capital a curto prazo.          
 
Em determinados casos, as negociações em futuros 
de E-mini de índice de ações podem resultar em 
uma tributação mais favorável que os negócios em 
ETFs. Assim como outros contratos, os impostos 
referentes aos futuros de índice de ações 
geralmente são estabelecidos pela Seção 1256 do 
código de leis tributárias dos Estados Unidos.  Isto 
significa que os ganhos e perdas referentes a tais 
contratos são marcados a mercado ao final do ano 
fiscal, independentemente da posição ser liquidada 
ou permanecer em aberto.  60% dos ganhos e 
perdas são considerados como ganhos de capital a 

longo prazo, e 40% como ganhos de capital a curto 
prazo.  Este tipo de tratamento fiscal é utilizado 
independentemente do prazo em que os contratos 
são mantidos na posição.          
 
Vamos supor que você tenha obtido um ganho 
idêntico na posição de SPDRs e nos futuros de E-
mini S&P 500, após ter mantido as posições por uma 
semana, enquadrado na alíquota mais alta de 35%.  
Os ganhos de capital na posição de SPDR podem ser 
tributados como ganhos de capital a curto prazo, ou 
35%.  Sendo que os ganhos sobre os futuros de E-
mini podem ser tributados em 23%.  (Isto é 
calculado como 60% de 15% + 40% de 35%.)   

 
Em outras palavras, se estiver negociando tais 
produtos em um horizonte de menos de um ano, os 
futuros de E-mini de índice de ações podem 
apresentar vantagens tributárias se comparados aos 
ETFs.  Novamente, pedimos que consulte o seu 
contador ou advogado tributarista para informações 
específicas ao seu caso. 
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