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Este artigo foi publicado originalmente no Blog de Indexology® em 15 de outubro de 2019. 

Suponha que eu compre um fundo cotado em bolsa (ETF) popular que acompanhe o S&P 500® hoje, o deixe 
na minha conta de corretagem durante 20 anos e depois o venda. Que retorno devo esperar? A resposta, 
obviamente, é que o meu retorno deve refletir os movimentos no S&P 500 (líquidos de comissões) durante o 
meu período de detenção de 20 anos. Que isso realmente aconteça é uma coisa notável, e não menos 
notável por ser desvalorizado. 

O S&P 500, afinal, é apenas uma lista de ações, e a sua trajetória depende da flutuação média ponderada de 
seus preços. O retorno do meu ETF depende do que alguém está disposto a me pagar em qualquer momento 
que eu decidir vender. Que estes dois retornos sejam os mesmos não é o dom de uma providência 
benevolente. Isso acontece por duas razões diferentes. 

Em primeiro lugar, há uma comunidade de arbitragem ativa que acompanha continuamente a relação entre o 
valor do meu ETF e o valor dos membros subjacentes do S&P 500. Se o ETF for muito barato em relação ao 
valor dos componentes do índice, os arbitradores compram o ETF e vendem os componentes; se o ETF for 
muito caro, a arbitragem vai na direção oposta. Em ambos os casos, a arbitragem empurra o ETF para o 
seu valor justo. 

Em segundo lugar, os ETFs e índices populares são amplamente escrutinados pelas comunidades de 
investimento e jornalísticas. Se alguma parecer “estranha”, uma notícia ou uma cacofonia de dúvidas dos 
investidores podem se seguir. Esse exame minucioso ajuda a garantir que tanto o índice quanto o ETF 
cumpram seus objetivos (no caso do S&P 500, refletir as empresas mais importantes do mercado acionário 
dos EUA e, no caso do ETF, manter uma carteira que as acompanhe). Problemas em um produto menos 
examinado serão percebidos menos rapidamente, se é que serão percebidos. 

Os fundos que replicam o desempenho de índices são criticados às vezes por não promoverem a eficiência 
do mercado, uma vez que, no nível das ações, uma precificação eficiente depende da capacidade dos 
analistas fundamentais para avaliar com precisão os valores da empresa, e os fundos que seguem índices 
não fazem análises fundamentais.  Para o mercado como um todo, no entanto, negociar em instrumentos 
vinculados a índices é imensamente mais importante do que negociar em ações individuais. A opinião de um 
investidor sobre o valor adequado do mercado como um todo não é, a priori, menos valiosa do que a 
opinião de outro investidor sobre o valor adequado da Microsoft ou da Amazon. 

“Os mercados funcionam melhor”, escreve Jason Zweig do The Wall Street Journal, “quando são profundos e 
amplos, integrando diferenças acentuadas de opinião de muitas pessoas em um único preço em que os 
investimentos podem ser negociados”. A arbitragem e o escrutínio forjam uma conexão entre os preços 
nos níveis macro e micro, melhorando a eficiência do todo.  

https://www.indexologyblog.com/2019/10/15/the-gift-of-a-benevolent-providence/
https://us.spindices.com/documents/research/research-a-window-on-index-liquidity.pdf?force_download=true
https://us.spindices.com/documents/research/research-a-window-on-index-liquidity.pdf?force_download=true
https://www.wsj.com/articles/how-we-should-bust-an-investing-myth-11568991786
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documento não constitui uma oferta de serviços nas jurisdições onde a S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, Dow Jones ou suas respectivas afiliadas 
(coletivamente “S&P Dow Jones Indices”) não possuem as licenças necessárias. Com exceção de alguns serviços personalizados de cálculo de 
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entidade ou grupo de pessoas. A S&P Dow Jones Indices recebe compensação relacionada com o licenciamento de seus índices a terceiros e com 
os serviços personalizados de cálculo de índices. O desempenho de um índice no passado não é sinal ou garantia de resultados no futuro. 

Não é possível investir diretamente em um índice. A exposição a uma classe de ativos representada por um índice pode estar 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 terceiros 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. 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 produto de investimento ou veículo. A S&P Dow Jones Indices não é uma consultoria fiscal. 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. 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 modificado, submetido à 
engenharia reversa, reproduzido ou distribuído de nenhuma forma, por nenhum meio, nem armazenado 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 “Partes da S&P Dow Jones Indices”) 
não garantem a precisão, integralidade, oportunidade ou disponibilidade do Conteúdo. As partes da S&P Dow Jones Indices não são responsáveis 
por quaisquer erros ou omissões, independentemente da causa, nos resultados obtidos do uso do Conteúdo. O CONTEÚDO É FORNECIDO "NO 
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". AS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES SE ISENTAM DE QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS SE LIMITANDO 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, as Partes da S&P Dow Jones Indices 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 Global 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 Global poderão ter informações que não 
estejam disponíveis para outras unidades de negócios. A S&P Global 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. 

 

 


