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Procurando proteção contra a 
volatilidade através dos índices 

 Períodos de alternação entre exposição positiva e negativa ao 

risco, conhecidos como “risk on” e “risk off”, indicam que tanto os 

picos na volatilidade do mercado de valores quanto as grandes 

quedas são cada vez mais comuns na economia de hoje (figura 1).  

 As estratégias de investimento passivo poderiam ajudar as carteiras 

a se posicionar melhor para resistir a volatilidade do mercado. 

 A S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) oferece diversos índices 

criados especificamente para ajudar a suavizar as quedas do 

mercado de valores e melhorar os retornos ajustados pelo risco. 

 Estes índices podem ser classificados em três categorias gerais: 

ações defensivas, ativos múltiplos e volatilidade. 

Figura 1: Os aumentos na volatilidade implícita têm marcado o prolongado mercado em expansão 

 
Fonte: Bloomberg. Dados de 1 de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2018. O índice VIX® se baseia em opções do S&P 500® e é o 
principal benchmark para a medição das expectativas do mercado sobre a volatilidade futura. O desempenho no passado não garante 
resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos.  

0

10

20

30

40

50

60

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

N
[i
v
e
l 
d
o
 V

IX

Agosto 2011 

Rebaixamento na nota  

da dívida dos EUA 

S&P 500 = -16,6% 

Quarto trimestre de 2018 

Aumento nas taxas, 

guerras comerciais, 

desaceleração 

S&P 500 = -13,5% 

Fevereiro 2018 

Temores de inflação 

S&P 500 = -8,5% 

Maio-setembro 2015 

Temores de recessão global, 

China, incerteza do Fed 

S&P 500 = -7,1% 

Abril-junho 2010 
Crise de dívida na  

Europa/Grécia 

S&P 500 = -14,3% 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido às flutuações entre ambientes de “risk-on” e “risk-off”, as mudanças 

nas condições do mercado podem representar grandes dificuldades para 

os investidores. A figura 1 mostra os eventos durante o ciclo de mercado 

atual que causaram tanto picos de volatilidade significativos quanto 

grandes perdas (drawdowns). Considerando a probabilidade de eventos 

similares ocorrerem no futuro, e à medida que este ciclo de expansão do 

mercado envelhece, como podem os investidores posicionar suas carteiras 

para reagir? 

Muitos investidores estão familiarizados com os índices que buscam 

ganhar uma ampla exposição ao mercado de forma líquida, transparente e 

de baixo custo. Contudo, que estratégias passivas podem ganhar do 

mercado em períodos de desempenho negativo das ações? 

A S&P DJI oferece diversos índices criados para ajudar a suavizar as 

quedas do mercado de valores e melhorar os retornos ajustados pelo risco. 

Neste artigo, analisaremos estes índices emblemáticos e o seu 

desempenho durante períodos de quedas significativas do mercado, em 

particular durante o último trimestre de 2018. 

Para efeitos deste artigo, os índices foram divididos em três categorias 

mais amplas (ações defensivas, ativos múltiplos e volatilidade) para 

destacar atributos comuns, características principais e considerações de 

risco. Para facilitar a comparação, as figuras 2, 3 e 4 proporcionam um 

resumo destas categorias e os seus índices correspondentes. 

Figura 2: Características principais e considerações de risco das três categorias de índices 

CATEGORIA PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONSIDERAÇÕES DE RISCO 

Ações defensivas 

 Realizam alocações a empresas com menor risco 
percebido 

 Tendem a ganhar do benchmark em mercados em 
baixa 

 Alta correlação com os mercados de valores 

 Tendem a perder para o benchmark em mercados 
em alta 

Ativos múltiplos 

 Focados na construção de carteiras de ativos 
diversificadas 

 Geralmente utilizam um mecanismo de controle ou 
gestão de risco 

 A diversificação não garante o desempenho 
superior ao benchmark 

 Correlações elevadas durante períodos de tensão 
de mercado 

Volatilidade 

 A volatilidade é considerada uma classe de ativo 
por mérito próprio 

 A volatilidade implícita é considerada um indicador 
prospectivo 

 Classe de ativo altamente volátil com resultados 
assimétricos 

 Pode não ser um indicador confiável do 
desempenho do mercado de valores 

Fonte: S&P Dow Jones Indices. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Considerando a 
probabilidade de mais 
aumentos na 
volatilidade e quedas 
significativas ocorrerem 
no futuro… 
 
 
 
 
 
 
… como podem os 
investidores posicionar 
suas carteiras para 
reagir? 
 
 
 
 
 
A S&P DJI oferece 
diversos índices 
criados para ajudar a 
suavizar as quedas do 
mercado de valores e 
melhorar os retornos 
ajustados pelo risco. 
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A figura 3 mostra uma lista dos índices específicos abrangidos neste artigo. Cada descrição inclui as 

métricas de alocação e caraterísticas de desempenho de cada série de índices.  

Figura 3: Índices em cada categoria 

CATEGORIA SÉRIE DE ÍNDICES DESCRIÇÃO 

Ações defensivas 

S&P Low Volatility Indices 
Realiza alocações a ações com uma menor volatilidade 
realizada. Os índices tendem a se desempenhar melhor em 
mercados em baixa e vice-versa. 

S&P Quality Indices 
Utilizam uma abordagem tripla para identificar empresas de 
qualidade elevada. Os índices tendem a se desempenhar 
melhor em mercados em baixa e vice-versa. 

S&P Dividend Aristocrats® Indices 
Realizam alocações a empresas que têm aumentado seus 
dividendos durante vários anos. Os índices tendem a se 
desempenhar melhor em mercados em baixa e vice-versa. 

Ativos múltiplos 

S&P Risk Parity Indices 
Nivelam a contribuição de risco associado às classes de 
ativos a fim de proporcionar um perfil de retorno mais estável 
com uma menor exposição às quedas do mercado de valores. 

S&P Daily Risk Control Indices 

Realizam alocações de maneira dinâmica entre um índice de 
renda variável e um componente de caixa para manter um 
nível de volatilidade estável em todos os ambientes de 
mercado. 

S&P Daily Risk Control 2 Indices 

Realizam alocações de maneira dinâmica entre um índice de 
renda variável e um índice de títulos de dívida para manter um 
nível de volatilidade estável em todos os ambientes de 
mercado. 

S&P Managed Risk Indices 

Realiza alocações dinâmicas entre um índice de renda 
variável e um componente de caixa, mantendo uma alocação 
fixa em um índice de títulos de dívida. Estes índices procuram 
participar em mercados em alta, enquanto suavizam as 
perdas durante períodos de mercado em baixa. 

S&P Managed Risk 2.0 Indices 

Simulam uma carteira com proteção contra a crise que utiliza 
um marco que inclui uma volatilidade objetivo e a 
sobreposição de uma opção sintética para proteger a carteira 
do risco de perda. 

S&P Strategic Global Macro Indices 

Utilizam um algoritmo de tendência para definir posições 
longas ou curtas. Os índices tendem a apresentar uma 
correlação baixa ou negativa com a maioria das classes de 
ativos. 

Volatilidade 

Cboe S&P 500 Buffer Protect Indices 

Procuram proporcionar retornos desejados sobre um índice de 
renda variável. Os índices incorporam uma regra de proteção 
contra as perdas enquanto limita a participação em períodos 
de alta. 

S&P Dynamic VEQTOR Indices 

Realizam alocações dinâmicas entre um índice de renda 
variável e outro de volatilidade, com base numa combinação 
de volatilidade realizada e implícita. Adicionalmente, os 
índices incorporam uma função para minimizar as perdas 
(stop-loss). 

Fonte: S&P Dow Jones Indices. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

https://spindices.com/index-family/factor/low-volatility
https://spindices.com/index-family/factor/quality
https://spindices.com/index-family/dividend-income/dividend-aristocrats
https://spindices.com/index-family/managed-volatility/risk-parity
https://spindices.com/index-family/managed-volatility/risk-control
https://spindices.com/index-family/managed-volatility/risk-control-2
https://spindices.com/index-family/managed-volatility/managed-risk
https://spindices.com/index-family/managed-volatility/managed-risk
https://spindices.com/index-family/commodities/strategic-futures
http://www.cboe.com/products/strategy-benchmark-indexes/target-outcome-indexes/cboe-s-p-500-buffer-protect-index-series
https://spindices.com/index-family/multi-asset/dynamic-equity-assets
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A volatilidade do mercado observada recentemente nos ajudou a ilustrar as 

diferenças nos atributos de risco e retorno dos produtos vinculados a 

índices. A figura 4 mostra o desempenho dos índices analisados neste 

artigo durante o último trimestre de 2018 e também no ano em sua 

totalidade. A maioria dos índices apresentados faz parte de séries de 

índices mais amplas que abrangem diversas áreas geográficas e 

capitalizações de mercado, como apresentado na figura 3. Neste caso, 

escolhemos como benchmark o índice large cap S&P 500. 

Figura 4: Desempenho dos índices de ações defensivas, ativos múltiplos e volatilidade 

CATEGORIA ÍNDICE 
DESEMPENHO NO 

QUARTO 
 TRIMESTRE 2018 (%) 

DESEMPENHO 
EM 2018 (%) 

Benchmark S&P 500 -13,5 -4,4 

Ações 
defensivas 

S&P 500 Low Volatility Index -5,2 0,3 

S&P 500 Quality Index -14,8 -6,8 

S&P 500 Dividend Aristocrats  -8,6 -2,7 

Ativos 
múltiplos 

S&P 500 Risk Parity Index –  
10% Target Volatility 

-4,4 -4,0 

S&P 500 Risk Parity Index –  
12% Target Volatility 

-5,4 -5,2 

S&P 500 Risk Parity Index –  
15% Target Volatility 

-6,8 -6,9 

S&P 500 Daily Risk Control 5% Index -5,3 0,6 

S&P 500 Daily Risk Control 10% Index -10,9 -1,3 

S&P 500 Daily Risk Control 15% Index -14,3 -4,2 

S&P 500 Daily RC2 8% Index -6,9 0,3 

S&P 500 Daily RC2 10% Index -8,2 -0,8 

S&P 500 Daily RC2 15% Index -11,4 -3,3 

S&P 500 Managed Risk Index – 
Conservative 

-5,3 -1,6 

S&P 500 Managed Risk Index –  
Moderate 

-7,6 -2,1 

S&P 500 Managed Risk Index – 
Aggressive 

-10,0 -2,9 

S&P 500 Managed Risk 2.0 Index -10,6 -3,3 

S&P Systematic Global Macro Index 
(SGMI) 

-7,5 -4,8 

Volatilidade 
Cboe Buffer Protect Index -8,0 -1,9 

S&P 500 Dynamic VEQTOR Index -10,5 -1,1 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 29 de dezembro de 2017 até 31 de dezembro de 2018. 
O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos 
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final 
do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a 
partir de backtesting. 

2. AÇÕES DEFENSIVAS 

Esta categoria inclui três séries de índices com caraterísticas defensivas: 

os S&P Low Volatility Indices, os S&P Quality Indices e os S&P Dividend 

Aristocrats Indices. Estes índices procuram medir o desempenho de ações 

percebidas como de baixo risco e que tendem a ganhar do seu benchmark 

em períodos de mercados em baixa (porém à custa de um desempenho 

A volatilidade do 
mercado observada 
recentemente nos 
ajudou a ilustrar as 
diferenças nos atributos 
de risco e retorno dos 
produtos vinculados a 
índices. 

https://portugues.spindices.com/indices/equity/sp-500
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inferior no caso contrário). Os fatores de seleção destes índices são 

medições fundamentais (análise de demonstrações financeiras para 

identificar empresas com atributos favoráveis) ou quantitativas 

(identificação de ações com baixa volatilidade).  

2a. S&P Low Volatility Indices 

A série S&P Low Volatility Indices procura medir o desempenho de ações 

com uma menor volatilidade realizada, tirando o maior proveito possível da 

“anomalia da baixa volatilidade”. Embora contradiga a teoria moderna do 

portfólio (MPT), a estratégia de favorecer ações com baixa volatilidade por 

sobre aquelas com alta volatilidade tem demonstrado fornecer maiores 

retornos ajustados pelo risco e persistência ao longo do tempo. Além do 

mais, os índices de baixa volatilidade podem ajudar a minimizar o risco de 

perdas evitando as ações com volatilidade elevada e favorecendo aquelas 

com um desempenho mais estável. 

A figura 5 mostra que o S&P 500 Low Volatility Index teve um retorno 

ajustado pelo risco superior ao do S&P 500 no longo prazo. Confirmando a 

sua natureza defensiva, o índice superou de forma consistente o seu 

benchmark durante períodos extensos de perdas no mercado. 

Adicionalmente, o índice teve um desempenho superior ao S&P 500 em 

83% das vezes em que o S&P 500 teve um mês negativo. Do mesmo 

modo, teve um quarto trimestre de 2018 sólido, uma vez que as empresas 

com menor volatilidade apresentaram um desempenho superior e o índice 

se beneficiou da falta de restrições ao tracking error. 

Figura 5: Estatísticas de longo prazo do S&P 500 Low Volatility Index 

ESTATÍSTICA S&P 500 
S&P 500 LOW 

VOLATILITY INDEX 

Retorno anualizado (%) 7,1 8,5 

Volatilidade anualizada (%) 19,8 14,7 

Índice de Sharpe 0,40 0,57 

Perda máxima (%) -55,3 -40,4 

Desempenho superior em meses em alta (%) - 31,3 

Desempenho superior em meses em baixa (%) - 83,3 

RETORNO EM PERÍODOS DE GRANDES PERDAS NO MERCADO DE VALORES (%) 

Crise financeira global (outubro 2007 - fevereiro 2009) -50,2 -33,4 

Crise de dívida na Europa/Grécia (abril - junho 2010) -14,3 -6,9 

Rebaixamento na nota da dívida dos EUA (agosto 2011) -16,6 -11,6 

Segunda-feira Negra da China (maio - setembro 2015) -7,1 -2,0 

Temores de inflação (fevereiro 2018) -8,5 -8,1 

Quarto trimestre de 2018 (outubro - dezembro 2018) -13,5 -5,2 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 29 de dezembro de 2006 até 31 de dezembro de 2018. 
O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em dólares (USD). O 
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos 
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final 
do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a 
partir de backtesting. 

As estratégias 
baseadas no uso de 
ações defensivas 
procuram incluir ações 
com menor risco que 
tendem a se 
desempenhar melhor 
em mercados em 
baixa. 

Os S&P Low Volatility 
Indices podem ajudar a 
minimizar o risco de 
perdas evitando as 
ações voláteis. 

O S&P 500 Low 
Volatility Index teve um 
bom desempenho em 
comparação com o 
mercado amplo durante 
o quarto trimestre de 
2018. 

https://portugues.spindices.com/indices/strategy/sp-500-low-volatility-index
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2b. S&P Quality Indices 

Os S&P Quality Indices procuram obter exposição ao prêmio de qualidade 

que tem apresentado evidência de desempenho superior no longo prazo. A 

qualidade é medida usando uma abordagem tripla focada na rentabilidade, 

sustentabilidade dos ganhos e solidez financeira. Em conjunto, estas 

medidas geralmente protegeram as empresas em períodos de baixo 

crescimento econômico, fornecendo uma proteção levemente superior 

durante as quedas do mercado. Isto foi confirmado historicamente, uma 

vez que os índices apresentaram retornos ajustados pelo risco favoráveis e 

um menor perda máxima em comparação com os seus benchmarks. 

O S&P 500 Quality Index tem apresentado retornos ajustados pelo risco 

atrativos no longo prazo. Em particular, o índice teve um desempenho 

superior ao S&P 500 aproximadamente 77% das vezes em que este último 

teve um mês negativo e perto de 50% das vezes durante meses em alta. 

Embora o índice tenha apresentado resultados positivos durante períodos 

de queda do mercado, esse não foi o caso durante o último trimestre de 

2018 (confira a figura 6). Isto foi principalmente devido à sua 

sobreponderação (em torno de 34%) no setor de Tecnologia da 

Informação, que contribuiu com aproximadamente -5% para o retorno do 

índice. 

Figura 6: Estatísticas de longo prazo do S&P 500 Quality Index 

ESTATÍSTICA S&P 500 S&P 500 QUALITY INDEX  

Retorno anualizado (%) 7,1 8,8 

Volatilidade anualizada (%) 19,8 18,5 

Índice de Sharpe 0,40 0,50 

Perda máxima (%) -55,3 -47,8 

Desempenho superior em meses 
em alta (%) 

- 49,0 

Desempenho superior em meses 
em baixa (%) 

- 77,1 

RETORNO EM PERÍODOS DE GRANDES PERDAS NO MERCADO DE VALORES (%) 

Crise financeira global  
(outubro 2007 - fevereiro 2009) 

-50,2 -42,7 

Crise de dívida na Europa/Grécia  
(abril - junho 2010) 

-14,3 -12,8 

Rebaixamento na nota  
da dívida dos EUA (agosto 2011) 

-16,6 -14,4 

Segunda-feira Negra da China  
(maio - setembro 2015) 

-7,1 -7,2 

Temores de inflação  
(fevereiro 2018) 

-8,5 -8,0 

Quarto trimestre de 2018 (outubro 
- dezembro 2018) 

-13,5 -14,8 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 29 de dezembro de 2006 até 31 de dezembro de 2018. 
O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em dólares (USD). O 
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos 
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final 
do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a 
partir de backtesting. 

Os S&P Quality Indices 
identificam empresas 
de alta qualidade que 
tendem a superar o seu 
benchmark durante 
períodos de mercados 
em baixa. 

O S&P 500 Quality 
Index teve um 
desempenho inferior ao 
seu benchmark no 
quarto trimestre de 
2018, devido 
principalmente à sua 
sobreponderação no 
setor de Tecnologia da 
Informação. 

https://portugues.spindices.com/indices/strategy/sp-500-quality-us-dollar
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2c. S&P Dividend Aristocrats Indices 

Os S&P Dividend Aristocrats Indices realizam alocações a empresas que 

têm aumentado seus dividendos durante vários anos. Tais históricos são 

um sinal de maturidade corporativa e solidez do balanço contábil, 

caraterísticas que por sua vez indicam a capacidade de uma companhia 

para resistir períodos de volatilidade no mercado.  

O S&P 500 Dividend Aristocrats apresentou retornos ajustados pelo risco 

superiores aos do S&P 500, devido principalmente ao seu maior retorno 

anualizado. As qualidades defensivas deste índice são evidentes, já que 

geralmente superou o seu benchmark em períodos de queda significativa 

do mercado e em torno de 73% das vezes em que o S&P 500 teve um mês 

negativo. O índice teve um último trimestre de 2018 favorável, período em 

que superou significativamente o seu benchmark (confira a figura 7). 

Figura 7: Estatísticas de longo prazo do S&P 500 Dividend Aristocrats 

ESTATÍSTICA S&P 500 
S&P 500 DIVIDEND 

ARISTOCRATS 

Retorno anualizado (%) 7,1 9,6 

Volatilidade anualizada (%) 19,8 18,6 

Índice de Sharpe 0,40 0,54 

Perda máxima (%) -55,3 -48,7 

Desempenho superior em meses em alta (%) - 45,8 

Desempenho superior em meses em baixa (%) - 72,9 

RETORNO EM PERÍODOS DE GRANDES PERDAS NO MERCADO DE VALORES (%) 

Crise financeira global (outubro 2007 - fevereiro 2009) -50,2 -41,7 

Crise de dívida na Europa/Grécia (abril - junho 2010) -14,3 -11,7 

Rebaixamento na nota da dívida dos EUA (agosto 2011) -16,6 -14,7 

Segunda-feira Negra da China (maio - setembro 2015) -7,1 -5,4 

Temores de inflação (fevereiro 2018) -8,5 -8,0 

Quarto trimestre de 2018 (outubro - dezembro 2018) -13,5 -8,6 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 29 de dezembro de 2006 até 31 de dezembro de 2018. 
O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em dólares (USD). O 
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos 
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final 
do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a 
partir de backtesting. 

3. ATIVOS MÚLTIPLOS 

Os índices de ativos múltiplos combinam classes de ações com baixa 

correlação (como ações e títulos de dívida) para criar portfólios altamente 

diversificados que buscam melhorar o retorno ajustado pelo risco, reduzir a 

volatilidade e diminuir as perdas. Estes índices seguem um programa de 

alocação de ativos baseado em regras, que determina as ponderações de 

cada classe de ativos. Adicionalmente, a maioria dos índices desta 

categoria utilizam um mecanismo de gestão ou controle do risco.  

Um aumento 
consistente dos 
dividendos pode ser um 
sinal de maturidade e 
fortaleza corporativa. 

O S&P 500 Dividend 
Aristocrats 
ultrapassou o  
S&P 500 durante o 
quarto trimestre de 
2018. 

Os índices de ativos 
múltiplos procuram 
diversificação através da 
alocação a classes de 
ativos complementárias. 

https://portugues.spindices.com/indices/strategy/sp-500-dividend-aristocrats
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3a. S&P Risk Parity Indices 

Os S&P Risk Parity Indices realizam alocações entre três classes de 

ativos: ações, renda fixa e commodities. A metodologia de alocação 

procura nivelar a contribuição de risco de cada classe de ativos a fim de 

maximizar os benefícios de diversificação. Quanto ao risco e retorno 

gerais, nenhuma classe de ativos predomina, portanto o perfil de retorno é 

mais estável e com uma menor exposição às quedas do mercado de 

valores. A série de índices está composta por três índices com objetivos de 

volatilidade de 10%, 12% e 15%. 

Os S&P Risk Parity Indices apresentaram retornos ajustados pelo risco 

atrativos no longo prazo e um desempenho favorável durante períodos de 

desaceleração. Estes índices ultrapassaram de maneira significativa o seu 

benchmark durante o quarto trimestre de 2018 (confira a figura 8). Isto foi 

em grande medida por causa do esquema de ponderação, que procura 

equilibrar a exposição ao risco das diversas classes de ativos (ou seja, o 

componente de renda fixa tinha suficiente peso para compensar as 

perdas). 

Figura 8: Estatísticas de longo prazo dos S&P Risk Parity Indices 

ESTATÍSTICA 
S&P 
500 

S&P RISK 
PARITY INDEX 
– 10% TARGET 

VOLATILITY  

S&P RISK 
PARITY INDEX 
– 12% TARGET 

VOLATILITY  

S&P RISK 
PARITY INDEX 
– 15% TARGET 

VOLATILITY  

Retorno anualizado (%) 7,1 4,2 4,8 5,8 

Volatilidade anualizada (%) 19,8 7,9 9,6 12,2 

Índice de Sharpe 0,40 0,44 0,44 0,45 

Perda máxima (%) -55,3 -30,1 -35,6 -43,3 

Desempenho superior em 
meses em alta (%) 

- 13,5 17,7 26,0 

Desempenho superior em 
meses em baixa (%) 

- 83,3 79,2 77,1 

RETORNO EM PERÍODOS DE GRANDES PERDAS NO MERCADO DE VALORES (%) 

Crise financeira global  
(outubro 2007 - fevereiro 2009) 

-50,2 -21,7 -26,1 -32,5 

Crise de dívida na 
Europa/Grécia  
(abril - junho 2010) 

-14,3 -0,4 -0,5 -0,7 

Rebaixamento na nota  
da dívida dos EUA (agosto 
2011) 

-16,6 -1,7 -2,1 -2,6 

Segunda-feira Negra da China  
(maio - setembro 2015) 

-7,1 -5,8 -6,9 -8,5 

Temores de inflação  
(fevereiro 2018) 

-8,5 -3,5 -4,2 -5,2 

Quarto trimestre de 2018 
(outubro - dezembro 2018) 

-13,5 -4,4 -5,4 -6,8 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 29 de dezembro de 2006 até 31 de dezembro de 2018. 
O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em dólares (USD). O 
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos 
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final 
do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a 
partir de backtesting.  

Os S&P Risk Parity 
Indices nivelam a 
contribuição de risco de 
cada classe de ativos 
para ajudar a 
maximizar os 
benefícios de 
diversificação. 

Estes índices 
ganharam do S&P 
500 no último 
trimestre de 2018 em 
todos os objetivos de 
volatilidade. 
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3b. S&P Daily Risk Control Indices 

Os S&P Daily Risk Control Indices utilizam uma alocação de ativos 

dinâmica para manter um nível de volatilidade específico. Os objetivos 

desta série de índices são proporcionar um nível estável de volatilidade em 

todos os ambientes de mercado e limitar as quedas. Estes índices 

possuem dois componentes: um índice subjacente (como o S&P 500) e um 

componente de caixa. Quando a volatilidade aumenta, a alocação ao 

índice subjacente é reduzida e a do componente de caixa é aumentada (e 

vice-versa).  

Os índices desta série apresentaram um desempenho ajustado pelo risco 

atrativo no longo prazo e geralmente ultrapassaram o S&P 500 em 

períodos de grandes quedas do mercado (confira a figura 9). Os índices 

com objetivos de volatilidade de 5% e 10% ganharam do seu benchmark 

no quarto trimestre de 2018, principalmente devido à sua tolerância 

conservadora ao risco e, à medida que a volatilidade aumentava, devido à 

sua redução da alocação ao S&P 500 para aumentar a do componente de 

caixa. O S&P Daily Risk Control 15% Index teve um desempenho inferior 

no mesmo período, uma vez que teve uma maior exposição decorrente do 

seu perfil mais agressivo de tolerância ao risco, razão pela qual sofreu 

maiores perdas no início do trimestre. 

Figura 9: Estatísticas de longo prazo dos S&P 500 Daily Risk Control Indices 

ESTATÍSTICA 
S&P 
500 

S&P 500 DAILY 
RISK CONTROL 

5% INDEX 

S&P 500 DAILY 
RISK CONTROL 

10% INDEX 

S&P 500 DAILY 
RISK CONTROL 

15% INDEX 

Retorno anualizado (%) 7,1 3,8 6,3 7,9 

Volatilidade anualizada (%) 19,8 5,1 10,3 14,8 

Índice de Sharpe 0,40 0,57 0,55 0,53 

Perda máxima (%) -55,3 -8,6 -19,7 -30,2 

Desempenho superior em meses 
em alta (%) 

- 2,1 17,7 50,0 

Desempenho superior em meses 
em baixa (%) 

- 97,9 81,3 47,9 

RETORNO EM PERÍODOS DE GRANDES PERDAS NO MERCADO DE VALORES (%) 

Crise financeira global  
(outubro 2007 - fevereiro 2009) 

-50,2 -7,0 -16,9 -26,1 

Crise de dívida na Europa/Grécia  
(abril - junho 2010) 

-14,3 -3,6 -7,2 -10,7 

Rebaixamento na nota  
da dívida dos EUA (agosto 2011) 

-16,6 -5,5 -10,9 -16,0 

Segunda-feira Negra da China  
(maio - setembro 2015) 

-7,1 -3,7 -7,4 -11,1 

Temores de inflação  
(fevereiro 2018) 

-8,5 -3,5 -7,0 -10,0 

Quarto trimestre de 2018 
(outubro - dezembro 2018) 

-13,5 -5,3 -10,9 -14,3 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 29 de dezembro de 2006 até 31 de dezembro de 2018. 
O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em dólares (USD). O 
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos 
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final 
do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a 
partir de backtesting.  

Os S&P Daily Control 
Indices reduzem a 
exposição ao índice 
subjacente à medida 
que aumenta a 
volatilidade, a fim de 
diminuir as perdas. 

Os índices de 
volatilidade com 
objetivos de 5% e 10% 
ganharam do S&P 500 
no último trimestre de 
2018… 

… enquanto a versão 
com objetivo de 15% 
teve um desempenho 
inferior. 

https://portugues.spindices.com/indices/strategy/sp-500-daily-risk-control-15-usd-total-return-index
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3c. S&P Daily Risk Control 2 (RC2) Indices 

Os S&P Daily RC2 Indices substituem o componente de caixa padrão 

utilizado nos S&P Daily Risk Control Indices por um índice de títulos de 

dívida líquidos. A metodologia de alocação confere ponderações ao índice 

de ações ou de títulos de dívida subjacente para atingir o nível de 

volatilidade desejado. De maneira similar à série S&P Daily Risk Control 

Indices, os objetivos desta série de índices são proporcionar um nível 

estável de volatilidade e limitar as quedas. 

No longo prazo, os S&P Daily RC2 Indices tiveram retornos ajustados pelo 

risco superiores aos do S&P 500 e apresentaram retornos semelhantes ou 

superiores a este com uma menor volatilidade (confira a figura 10). Do 

mesmo modo, os índices ultrapassaram o seu benchmark de maneira 

consistente durante períodos de grandes quedas do mercado. É possível 

atribuir o desempenho superior durante o último trimestre de 2018 ao seu 

perfil mais conservador de tolerância ao risco (índices com objetivos de 8% 

e 10%) e ao fato de ter reduzido a alocação ao S&P 500 no início de 

outubro, aumentando a ponderação do índice de títulos de dívida líquidos 

(o que permitiu compensar as perdas). 

Figura 10: Estatísticas de longo prazo dos S&P 500 Daily Risk Control 2 Indices 

ESTATÍSTICA S&P 500 
S&P 500 

DAILY RC2  
8% INDEX 

S&P 500  
DAILY RC2 
10% INDEX 

S&P 500  
DAILY RC2 
15% INDEX 

Retorno anualizado (%) 7,1 7,3 7,4 8,5 

Volatilidade anualizada (%) 19,8 8,2 10,5 13,0 

Índice de Sharpe 0,40 0,78 0,65 0,62 

Perda máxima (%) -55,3 -14,3 -17,1 -26,7 

Desempenho superior em meses 
em alta (%) 

- 8,3 14,6 25,0 

Desempenho superior em meses 
em baixa (%) 

- 87,5 83,3 66,7 

RETORNO EM PERÍODOS DE GRANDES PERDAS NO MERCADO DE VALORES (%) 

Crise financeira global  
(outubro 2007 - fevereiro 2009) 

-50,2 -11,7 -8,2 -22,6 

Crise de dívida na Europa/Grécia  
(abril - junho 2010) 

-14,3 -4,3 -13,1 -10,0 

Rebaixamento na nota  
da dívida dos EUA (agosto 2011) 

-16,6 -7,9 -10,3 -15,6 

Segunda-feira Negra da China  
(maio - setembro 2015) 

-7,1 -5,5 -6,8 -6,7 

Temores de inflação  
(fevereiro 2018) 

-8,5 -5,9 -6,9 -7,7 

Quarto trimestre de 2018 (outubro 
- dezembro 2018) 

-13,5 -6,9 -8,2 -11,4 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 29 de dezembro de 2006 até 31 de dezembro de 2018. 
O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em dólares (USD). O 
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos 
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final 
do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a 
partir de backtesting. 

Os S&P Daily RC2 
Indices realizam 
alocações dinâmicas 
entre um índice de 
renda variável e um 
índice títulos de dívida 
líquidos. 

Estes índices 
ganharam do S&P 500 
no último trimestre de 
2018 em todos os 
objetivos de 
volatilidade. 



Procurando proteção contra a volatilidade nos índices  Março 2019 

EDUCAÇÃO SOBRE ÍNDICES  |  Estratégia 101 11 

3d. S&P Managed Risk Indices 

Os S&P Managed Risk Indices procuram participar em mercados em alta, 

enquanto suavizam as perdas durante períodos em baixa. Para isto, 

realizam alocações dinâmicas entre um índice de renda variável 

subjacente e um componente de caixa, mantendo uma alocação fixa em 

um índice de títulos de dívida subjacente. O mecanismo de alocação entre 

os dois componentes se baseia em um indicador da percepção do 

mercado (volatilidade realizada em ações e títulos de dívida). Há inúmeras 

versões destes índices para satisfazer os diferentes perfis de risco dos 

investidores.  

Os índices desta série apresentaram um desempenho ajustado pelo risco 

atrativo no longo prazo e tenderam a ganhar do seu benchmark durante 

períodos de desaceleração (confira a figura 11). O desempenho superior 

durante o último trimestre de 2018 tem duas explicações. Em primeiro 

lugar, a alocação do índice de ações foi transferida para o componente de 

caixa, seguindo o indicador de percepção do mercado. Em segundo lugar, 

o componente de renda fixa compensou as perdas ao apresentar um 

desempenho positivo durante o trimestre. 

Figura 11: Estatísticas de longo prazo dos S&P 500 Managed Risk Indices 

ESTATÍSTICA 
S&P 
500 

S&P 500 
MANAGED  

RISK INDEX – 
CONSERVATIVE 

S&P 500 
MANAGED 

RISK INDEX – 
MODERATE  

S&P 500 
MANAGED 

RISK INDEX – 
AGGRESSIVE  

Retorno anualizado (%) 7,1 5,9 6,5 7,0 

Volatilidade anualizada (%) 19,8 6,2 8,4 10,8 

Índice de Sharpe 0,40 0,82 0,69 0,59 

Perda máxima (%) -55,3 -13,2 -17,8 -22,8 

Desempenho superior em meses 
em alta (%) 

- 6,3 4,2 3,1 

Desempenho superior em meses 
em baixa (%) 

- 97,9 97,9 93,8 

RETORNO EM PERÍODOS DE GRANDES PERDAS NO MERCADO DE VALORES (%) 

Crise financeira global  
(outubro 2007 - fevereiro 2009) 

-50,2 -11,1 -15,3 -19,9 

Crise de dívida na Europa/Grécia  
(abril - junho 2010) 

-14,3 -4,7 -6,9 -9,0 

Rebaixamento na nota  
da dívida dos EUA (agosto 2011) 

-16,6 -5,8 -8,3 -10,7 

Segunda-feira Negra da China  
(maio - setembro 2015) 

-7,1 -3,9 -5,5 -7,1 

Temores de inflação  
(fevereiro 2018) 

-8,5 -4,2 -5,5 -6,8 

Quarto trimestre de 2018 (outubro 
- dezembro 2018) 

-13,5 -5,3 -7,6 -10,0 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 29 de dezembro de 2006 até 31 de dezembro de 2018. 
O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em dólares (USD). O 
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos 
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final 
do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a 
partir de backtesting.  

Os S&P Managed Risk 
Indices realizam 
alocações dinâmicas 
entre ações e um 
componente de caixa 
segundo a percepção 
do mercado. 

Os índices tiveram um 
desempenho superior 
ao do seu benchmark 
no quarto trimestre de 
2018 devido a que a 
alocação às ações foi 
reduzida e a que o 
componente de renda 
fixa compensou as 
perdas. 
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3e. S&P Managed Risk 2.0 Indices 

Os índices desta série procuram diminuir as perdas e fornecer um perfil 

estável de volatilidade, ao mesmo tempo que permitem uma maior 

participação nas altas do mercado. Para isto, os índices realizam 

alocações dinâmicas entre um índice subjacente de renda variável, outro 

de renda fixa e um componente de caixa, com base nas volatilidades 

realizadas dos índices subjacentes de renda fixa e renda variável. Estes 

índices incluem um objetivo de volatilidade e uma sobreposição de opções 

sintéticas para proteger a carteira do risco de perda. 

O S&P 500 Managed Risk 2.0 Index ultrapassou o S&P 500, mas mesmo 

assim teve perdas de dois dígitos no quarto trimestre de 2018 (confira a 

figura 12). Contudo, é possível atribuir uma grande parcela desta perda ao 

seu objetivo de volatilidade relativamente elevado (22%). Provavelmente 

evitou-se uma queda maior, uma vez que a ponderação do componente de 

renda variável diminuiu durante o trimestre, com uma média de 50% em 

dezembro de 2018. 

Figura 12: Estatísticas de longo prazo do S&P 500 Managed Risk 2.0 Index 

ESTATÍSTICA S&P 500 S&P MANAGED RISK 2.0 INDEX 

Retorno anualizado (%) 7,1 8,3 

Volatilidade anualizada (%) 19,8 11,7 

Índice de Sharpe 0,40 0,66 

Perda máxima (%) -55,3 -18,2 

Desempenho superior em meses 
em alta (%) 

- 26,0 

Desempenho superior em meses 
em baixa (%) 

- 70,8 

RETORNO EM PERÍODOS DE GRANDES PERDAS NO MERCADO DE VALORES (%) 

Crise financeira global  
(outubro 2007 - fevereiro 2009) 

-50,2 -14,8 

Crise de dívida na Europa/Grécia  
(abril - junho 2010) 

-14,3 -9,3 

Rebaixamento na nota  
da dívida dos EUA (agosto 2011) 

-16,6 -14,0 

Segunda-feira Negra da China  
(maio - setembro 2015) 

-7,1 -6,1 

Temores de inflação  
(fevereiro 2018) 

-8,5 -8,2 

Quarto trimestre de 2018 (outubro 
- dezembro 2018) 

-13,5 -10,6 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 29 de dezembro de 2006 até 31 de dezembro de 2018. 
O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em dólares (USD). O 
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos 
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final 
do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a 
partir de backtesting. 

Os S&P Managed Risk 
2.0 Indices incluem um 
objetivo de volatilidade 
e uma sobreposição de 
opções sintéticas para 
proteger a carteira do 
risco de perda. 

O S&P Managed Risk 
2.0 Index superou o 
seu benchmark no 
quarto trimestre de 
2018… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… mas teve perdas de 
dois dígitos devido ao 
seu elevado objetivo de 
volatilidade (22%). 

https://spindices.com/indices/strategy/sp-500-managed-risk-20-index
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3f. S&P Strategic Global Macro Indices 

O S&P SGMI procura acompanhar as tendências dos preços de uma 

carteira global diversificada composta por commodities, divisas e contratos 

futuros. O seu algoritmo de acompanhamento é altamente flexível e avalia 

cada componente de maneira individual para estabelecer uma posição 

longa ou curta. Os retornos históricos do índice apresentaram correlações 

baixas ou negativas com a maioria das classes de ativos, o que oferece 

diversificação durante períodos com tendência de queda do mercado. 

O S&P SGMI apresentou retornos ajustados pelo risco atrativos no longo 

prazo, bem como um desempenho positivo durante a crise financeira 

global. O S&P SGMI teve um desempenho negativo no último trimestre de 

2018, mas conseguiu ganhar do S&P 500 (confira a figura 13). As perdas 

estiveram distribuídas entre todas as classes de ativos, com exceção das 

divisas, que tiveram um desempenho positivo.  

Figura 13: Estatísticas de longo prazo do S&P SGMI 

ESTATÍSTICA S&P 500 S&P SGMI 

Retorno anualizado (%) 7,1 6,5 

Volatilidade anualizada (%) 19,8 11,1 

Índice de Sharpe 0,40 0,54 

Perda máxima (%) -55,3 -23,8 

Desempenho superior em meses em alta (%) - 29,2 

Desempenho superior em meses em baixa (%) - 81,3 

RETORNO EM PERÍODOS DE GRANDES PERDAS NO MERCADO DE VALORES (%) 

Crise financeira global  
(outubro 2007 - fevereiro 2009) 

-50,2 31,8 

Crise de dívida na Europa/Grécia  
(abril - junho 2010) 

-14,3 -1,1 

Rebaixamento na nota  
da dívida dos EUA (agosto 2011) 

-16,6 -3,0 

Segunda-feira Negra da China  
(maio - setembro 2015) 

-7,1 -5,5 

Temores de inflação  
(fevereiro 2018) 

-8,5 -7,0 

Quarto trimestre de 2018 (outubro - dezembro 
2018) 

-13,5 -7,5 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 29 de dezembro de 2006 até 31 de dezembro de 2018. 
O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em dólares (USD). O 
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos 
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final 
do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a 
partir de backtesting. 

4. VOLATILIDADE 

A volatilidade evolucionou até se transformar numa classe de ativos com 

atributos interessantes. Os índices de volatilidade podem fornecer um 

desempenho ajustado pelo risco atrativo, retornos não correlacionados e 

proteção contra quedas. Os índices nesta categoria investem diretamente 

na volatilidade ou a utilizam como sinal para realizar alocações. 

O S&P SGMI permite 
manter posições curtas 
e longas para tirar 
proveito das tendências 
positivas e negativas. 

O S&P SGMI teve um 
desempenho negativo 
no último trimestre de 
2018, mas conseguiu 
ganhar do S&P 500. 

Os índices de 
volatilidade investem 
diretamente nela ou a 
utilizam como sinal 
para realizar alocações. 

https://spindices.com/indices/commodities/sp-systematic-global-macro-index
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4a. Cboe S&P 500 Buffer Protect Index Series 

A série de índices Cboe S&P 500 Buffer Protect Index® está composta por 

12 séries mensais (de janeiro a dezembro, com ponderação equitativa) que 

procuram fornecer retornos desejados sobre um índice de renda variável. 

Cada série mensal oferece proteção contra as primeiras perdas do S&P 

500 até 10% durante um período determinado, enquanto proporcionam a 

oportunidade de crescimento até um nível máximo predeterminado. 

Cada série mensal tem uma data única de rolagem (roll date) dentro do 

mês correspondente quando é determinado o limite; por exemplo, a série 

Cboe S&P 500 Buffer Protect Index January tem rolagem em janeiro. É 

importante destacar que esta proteção é completamente aplicada somente 

se o índice é mantido durante todo o ano (desde uma data de rolagem 

anual até a seguinte). Caso contrário, podem haver perdas adicionais 

ajustadas ao valor atual de mercado. 

O índice ultrapassou de maneira consistente o S&P 500 durante períodos 

de quedas significativas do mercado. Durante o último trimestre de 2018, o 

índice ganhou do seu benchmark, uma vez que o seu mecanismo de 

proteção de 10% ajudou a minorar as perdas (confira a figura 14).  

Figura 14: Estatísticas de longo prazo do Cboe S&P 500 Buffer Protect Index 

ESTATÍSTICA S&P 500 CBOE S&P 500 BUFFER PROTECT INDEX 

Retorno anualizado (%) 7,1 5,1 

Volatilidade anualizada (%) 19,8 13,9 

Índice de Sharpe 0,40 0,36 

Perda máxima (%) -55,3 -43,8 

Desempenho superior em meses 
em alta (%) 

- 12,5 

Desempenho superior em meses 
em baixa (%) 

- 97,9 

RETORNO EM PERÍODOS DE GRANDES PERDAS NO MERCADO DE VALORES (%) 

Crise financeira global  
(outubro 2007 - fevereiro 2009) 

-50,2 -39,0 

Crise de dívida na Europa/Grécia  
(abril - junho 2010) 

-14,3 -8,3 

Rebaixamento na nota  
da dívida dos EUA (agosto 2011) 

-16,6 -11,4 

Segunda-feira Negra da China  
(maio - setembro 2015) 

-7,1 -4,1 

Temores de inflação  
(fevereiro 2018) 

-8,5 -3,7 

Quarto trimestre de 2018 (outubro 
- dezembro 2018) 

-13,5 -8,0 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 29 de dezembro de 2006 até 31 de dezembro de 2018. 
O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em dólares (USD). O 
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos 
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final 
do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a 
partir de backtesting. 

A série Cboe S&P 500 
Buffer Protect Indices 
fornece proteção contra 
as primeiras perdas do 
índice subjacente até 
10%. 

O Cboe S&P 500 Buffer 
Protect Index ganhou 
do seu benchmark no 
quarto trimestre de 
2018, uma vez que o 
seu mecanismo de 
proteção de 10% 
ajudou a minorar as 
perdas. 
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4b. S&P 500 Dynamic VEQTOR Index 

Este índice tem três componentes: ações, volatilidade e caixa. O índice 

realiza alocações dinâmicas entre os componentes de renda variável e 

volatilidade com base numa combinação de volatilidade realizada e 

implícita. Adicionalmente, o índice possui uma função para minimizar as 

perdas segundo a qual realizará uma alocação de 100% ao componente 

de caixa se as perdas durante os últimos dias forem iguais ou superiores a 

2%.  

O S&P 500 Dynamic VEQTOR Index teve um maior retorno ajustado pelo 

risco com quase a metade da volatilidade em comparação com o S&P 500. 

Além disso, o índice teve um desempenho positivo durante a crise 

financeira global e durante os temores de inflação no início de 2018 

(confira a figura 15). No último trimestre de 2018, o índice superou 

levemente o desempenho do S&P 500, mantendo uma ponderação 

relativamente alta em ações. Contudo, às vezes teve que alocar 100% no 

componente de caixa quando a função para minimizar perdas foi ativada. 

Figura 15: Estatísticas de longo prazo do S&P 500 Dynamic VEQTOR Index 

ESTATÍSTICA S&P 500 
S&P 500 DYNAMIC 

VEQTOR INDEX 

Retorno anualizado (%) 7,1 8,8 

Volatilidade anualizada (%) 19,8 10,2 

Índice de Sharpe 0,40 0,79 

Perda máxima (%) -55,3 -17,9 

Desempenho superior em meses em alta (%) - 9,4 

Desempenho superior em meses em baixa (%) - 75,0 

RETORNO EM PERÍODOS DE GRANDES PERDAS NO MERCADO DE VALORES (%) 

Crise financeira global (outubro 2007 - fevereiro 2009) -50,2 11,7 

Crise de dívida na Europa/Grécia (abril - junho 2010) -14,3 -7,2 

Rebaixamento na nota da dívida dos EUA (agosto 2011) -16,6 -2,9 

Segunda-feira Negra da China (maio - setembro 2015) -7,1 -9,1 

Temores de inflação (fevereiro 2018) -8,5 2,5 

Quarto trimestre de 2018 (outubro - dezembro 2018) -13,5 -10,5 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 29 de dezembro de 2006 até 31 de dezembro de 2018. 
O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em dólares (USD). O 
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos 
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final 
do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a 
partir de backtesting. 

5. CONCLUSÕES 

As estratégias passivas podem assumir um papel muito mais dinâmico do 

que simplesmente oferecer uma ampla exposição ao mercado. Se 

avaliados cuidadosamente caso a caso, os objetivos e desempenho dos 

índices incluídos neste artigo têm o potencial de ganhar do seu benchmark 

em períodos de volatilidade do mercado.  

O S&P 500 Dynamic 
VEQTOR Index realiza 
alocações dinâmicas 
entre renda variável e 
volatilidade ao tempo 
que inclui uma função 
para minimizar as 
perdas… 
 
 
 
 
 
 
 
… segundo a qual o 
índice realizará uma 
alocação de 100% ao 
componente de caixa 
se as perdas durante 
os últimos dias forem 
iguais ou superiores a 
2%. 

O índice apresentou 
perdas de dois dígitos 
no quarto trimestre de 
2018, mas conseguiu 
ultrapassar levemente 
o S&P 500. 

https://spindices.com/indices/multi-asset/sp-500-dynamic-veqtor-index-total-return
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DIVULGAÇÃO DE DESEMPENHO 

O S&P 500 Low Volatility Index foi lançado no dia 4 de abril de 2011. O S&P 500 Quality Index foi lançado no dia 8 de julho de 2014. Os 
índices S&P Risk Parity Index – 10% Target Volatility, S&P Risk Parity Index – 12% Target Volatility e S&P Risk Parity Index – 15% Target 
Volatility foram lançados no dia 9 de julho de 2018. Os índices S&P 500 Daily Risk Control 5% Index, S&P 500 Daily Risk Control 10% Index 
e S&P 500 Daily Risk Control 15% Index foram lançados no dia 10 de setembro de 2009. Os índices S&P 500 Daily RC2 10% Index e S&P 
500 Daily RC2 15% Index foram lançados no dia 26 de maio de 2011. O S&P 500 Daily RC2 8% Index foi lançado no dia 3 de junho de 2011. 
Os índices The S&P 500 Managed Risk Index – Conservative, S&P 500 Managed Risk Index – Aggressive e S&P 500 Managed Risk Index – 
Moderate foram lançados no dia 11 de abril de 2016. O S&P 500 Managed Risk 2.0 Index foi lançado no dia 23 de janeiro de 2017. O S&P 
Systematic Global Macro Index foi lançado no dia 9 de agosto de 2011. O S&P 500 Dynamic VEQTOR Index foi lançado no dia 18 de 
novembro de 2009. Todas as informações apresentadas antes da data de lançamento são hipotéticas (obtidas por meio de backtesting), e 
não correspondem a um desempenho real. Os cálculos de backtesting estão baseados na metodologia que estava em vigor na data de 
lançamento do índice. No entanto, ao criar históricos mediante backtesting para períodos em que há anomalias do mercado ou que não 
refletem o ambiente geral do mercado atual em um momento determinado, é possível adequar as regras da metodologia do índice a fim de 
abranger um universo suficientemente amplo para simular o mercado que o índice procura medir ou a estratégia que procura capturar. Por 
exemplo, é possível reduzir os critérios de capitalização de mercado e liquidez. As metodologias completas dos índices estão disponíveis em 
www.spdji.com. O desempenho de um índice no passado não é uma garantia de resultados no futuro. A aplicação prospectiva da 
metodologia usada para construir o índice pode não gerar um desempenho comparável com os retornos gerados mediante backtesting que 
são apresentados. 

A S&P Dow Jones Indices define várias datas para assistir os seus clientes no fornecimento transparência. A primeira data de valorização é o 
primeiro dia para o qual existe um valor calculado (seja “ao vivo” ou obtido pelo processo de backtesting) para um determinado índice. A data 
base é a data na qual o índice é estabelecido, a um valor fixo, para fins de cálculo. A data de lançamento designa a data na qual os valores 
de um índice são considerados “ao vivo” pela primeira vez: valores do índice fornecidos para qualquer data ou período de tempo anterior à 
data de lançamento do índice são considerados submetidos a backtesting. A S&P Dow Jones Indices define a data de lançamento como a 
data pela qual os valores de um índice são conhecidos por terem sido liberados ao público, por exemplo, através do site público da empresa 
ou seu datafeed a partes externas. Para índices da marca Dow Jones introduzidos antes de 31 de maio de 2013, a data de lançamento (que 
antes de 31 de maio de 2013 era chamada de “data de introdução”) é estabelecida em uma data na qual não é mais permitido serem feitas 
quaisquer modificações à metodologia do índice, mas que podem ter sido anteriores à data da liberação pública do índice. 

O período de back-test não corresponde necessariamente a todo o histórico disponível do índice. Por favor, consulte o documento sobre a 
metodologia do índice, disponível em www.spdji.com, para obter mais detalhes sobre o índice, inclusive a maneira pela qual ele é 
rebalanceado, os prazos de tal rebalanceamento, os critérios para inclusões e exclusões, bem como todos os cálculos do índice. 

Outra limitação do uso das informações obtidas pelo processo de backtesting é que, geralmente, o cálculo com backtesting é preparado com 
o benefício da visão a posteriori. As informações do backtesting refletem a aplicação da metodologia do índice e a seleção dos componentes 
do índice retrospectivamente. Nenhum registro hipotético poderá explicar completamente o impacto do risco financeiro em operações reais. 
Por exemplo, há diversos fatores relacionados aos mercados de ações, renda fixa ou commodities em geral, que não podem ser e que não 
foram considerados na preparação das informações do índice apresentadas, todos os quais podem afetar o desempenho real. 

Os retornos do índice que se mostram não representam os resultados de operações reais de ativos/títulos. A S&P Dow Jones Indices LLC 
mantém o índice, calcula os níveis do índice e o desempenho apresentado ou analisado, mas não gerencia ativos reais. Os retornos do 
índice não refletem o pagamento de quaisquer encargos ou taxas de vendas que um investidor possa pagar para adquirir os títulos 
subjacentes no índice ou fundos de investimento que se destinam a acompanhar o desempenho do índice. A imposição destas taxas e 
encargos faria com que o desempenho real e obtido pelo processo de backtesting dos títulos/fundos fosse inferior ao desempenho do índice 
mostrado. Como um exemplo simples, se um índice teve retornos de 10% sobre um investimento de US$ 100.000 por um período de 12 
meses (ou US$ 10.000) e uma taxa real baseada nos ativos de 1,5% foi fixada no final do período sobre o investimento mais os juros 
acumulados (ou US$ 1.650), o rendimento líquido seria de 8,35% (ou US$ 8.350) para o ano. Durante um período de três anos, uma taxa 
anual de 1,5% deduzida no final do ano com um retorno presumido de 10% por ano geraria um rendimento bruto de 33,10%, uma taxa total 
de US$ 5.375 e um rendimento líquido cumulativo de 27,2% (ou US$ 27.200). 
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AVISO LEGAL 

© 2019 S&P Dow Jones Indices LLC. 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"). Dow Jones ® é uma marca comercial registrada de Dow Jones Trademark 
Holdings LLC ("Dow Jones"). Estas marcas comerciais em conjunto com outras 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. 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. Os preços de fechamento de índices de referência dos EUA da S&P Dow Jones Indices são calculados 
pela S&P Dow Jones Indices com base no preço de fechamento dos componentes individuais do índice, conforme estabelecido pela sua 
bolsa de valores principal. Os preços de fechamento são recebidos pela S&P Dow Jones Indices de um de seus fornecedores terceirizados e 
verificados por comparação com os preços de um fornecedor alternativo. Os fornecedores recebem o preço de fechamento de suas bolsas 
de valores principais. Os preços em tempo real durante um dia são calculados similarmente sem uma segunda verificação. Os preços de 
fechamento de índices de referência dos EUA da S&P Dow Jones Indices são calculados pela S&P Dow Jones Indices com base no preço de 
fechamento dos componentes individuais do índice, conforme estabelecido pela sua bolsa de valores principal. Os preços de fechamento são 
recebidos pela S&P Dow Jones Indices de um de seus fornecedores terceirizados e verificados por comparação com os preços de um 
fornecedor alternativo. Os fornecedores recebem o preço de fechamento de suas bolsas de valores principais. Os preços em tempo real 
durante um dia são calculados similarmente sem uma segunda verificação. 

Estes materiais foram preparados unicamente com fins informativos baseados nas informações geralmente disponíveis para o público e 
obtidas 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 “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. 

Cboe e VIX são marcas comerciais registradas de Cboe Exchange, Inc. e foram licenciadas para uso da S&P Dow Jones Indices. 

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. 

http://www.spdji.com/

