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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é efetuar uma análise empírica de estratégias de hedge no 

mercado brasileiro de derivativos. Em particular, consideramos uma carteira de 

opções exóticas com barreira do tipo knock-in e knock-out. Além das tradicionais 

estratégias de hedge estático e dinâmico, propomos também uma abordagem 

alternativa definida por uma estratégia híbrida de hedge.  Os resultados apontam 

que todas as estratégias são eficazes do ponto de vista estatístico, porém a 

abordagem híbrida é a mais eficiente, combinando a precisão da dinâmica com os 

menores custos da estática. 

Palavras-chave: derivativos, opções exóticas, hedge. 

  



 
 

ABSTRACT 

The goal of this work is to assess the empirical performance of some hedging 

strategies in the Brazilian derivative market. In particular, we entertain a portfolio of 

exotic options with knock-in and knock-out barriers. Apart from the traditional static 

and dynamic hedging, we also employ a hybrid strategy that combines both static 

and dynamic features. The empirical results show that all strategies perform 

statistically well, though the hybrid hedging is more efficient for it combines the 

accuracy of the dynamic hedging with the reduced transaction costs of the static 

hedging. 

Keywords: derivatives, exotic option, hedging. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na medida em que aumenta a complexidade dos instrumentos derivativos, 

discutir estratégias de gestão de risco financeiro para produtos exóticos se torna 

mais relevante para os participantes do mercado. Assim como ocorre nos mercados 

desenvolvidos, a necessidade de elaborar estratégias eficientes de hedge em 

carteiras de opções exóticas já pode ser considerada uma realidade para o mercado 

brasileiro. 

Nos últimos anos, apesar do impacto da crise financeira mundial, o volume dos 

mercados derivativos tem apresentado um crescimento significativo. Segundo 

levantamento publicado no relatório de 2014 do Bank for International Settlements, 

as operações com derivativos negociados em bolsa apresentavam um volume de 

US$ 25,8 bilhões no final de 2013, enquanto o volume do mercado de balcão de 

derivativos alcançava a incrível marca de US$ 710,2 bilhões. 

O sucesso dos derivativos mais simples abriu caminho para uma classe mais 

sofisticada de instrumentos financeiros, permitindo uma alocação mais eficiente de 

risco. Em particular, a criação das notas estruturadas, que permitem combinar 

operações de caixa com derivativos, proporcionou acesso a novos mercados, maior 

possibilidade de diversificação, menor custo operacional e maior eficiência fiscal 

para uma série de investidores. 

As notas estruturadas são muito populares em mercados desenvolvidos como 

os Estados Unidos e a Europa e seu volume tem crescido de forma consistente em 

todo o mundo. No Oriente, a versão japonesa das notas estruturadas, conhecida 

como Uradashi, fez bastante sucesso no ano de 2013. Inicialmente negociado com a 

modalidade de capital protegido, o produto evoluiu e passou a incorporar diversas 

opcionalidades e características de derivativos exóticos. Uma das características 

mais comuns do Uradashi são as chamadas barreiras do tipo knock-in e knock-out, 

que determinam a existência ou extinção de direitos ou obrigações, quando o ativo 

subjacente da opção atinge o preço de uma barreira, acordado entre as partes no 

início da operação. 
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Após um período de volatilidade do Índice Nikkei, que caiu quase 20% nos 

últimos dois meses do ano de 2013, parte dos bancos que ofereciam as notas 

estruturadas Uridashi e não faziam hedge corretamente, perderam em pouco tempo, 

algo em torno de U$ 500 milhões (Cameron 2013). No dia 5 de fevereiro de 2014, o 

UBS publicou seu informe de rendimentos do quarto trimestre e surpreendeu o 

mercado com um prejuízo de U$ 188 milhões referente a produtos estruturados 

negociados no Oriente. 

Os mercados emergentes também têm apresentado volumes relevantes 

desses produtos. A versão brasileira das notas estruturadas são os certificados de 

operações estruturadas (COE). CETIP (2014) documenta que o primeiro registro de 

um COE ocorreu em 06 de janeiro de 2014. Entre janeiro e julho de 2014, foram 

registradas aproximadamente 12 mil operações, com o volume total de R$ 2,6 

bilhões. 

Por definição, o COE é um produto estruturado para atender as necessidades 

específicas dos clientes. Por esse motivo, a exposição gerada por esses contratos 

pode não ser adequada ao apetite de risco do emissor. Para efetuar a gestão do 

risco de mercado das exposições os emissores necessitam desenvolver estratégias 

de hedge. Operacionalmente, efetuar o hedge de notas estruturadas com barreira do 

tipo knock-in e knock-out é semelhante a efetuar o hedge de opções com o mesmo 

tipo de barreira. Daí decorre o nosso interesse em avaliar estratégias de hedge para 

carteiras de opções exóticas com barreiras. 

Para o mercado brasileiro, podemos considerar que existe certa carência de 

literatura empírica sobre hedge de opções exóticas. Duarte (2009) desenvolveu um 

modelo de hedge ótimo para carteiras de opções, mostrando como utilizar 

abordagens alternativas de hedge no Brasil, porém sem aprofundar muito na análise 

empírica. Para um mercado de alta volatilidade, com restrições de liquidez e custos 

de transação diferenciados, efetuar uma análise empírica sobre o tema pode ser 

muito interessante, especialmente considerando o recente aumento do volume dos 

certificados de operações estruturadas com características de derivativos exóticos.  
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O objetivo deste trabalho é efetuar uma análise empírica no mercado brasileiro, 

das estratégias de hedge estático e de hedge dinâmico, para uma carteira de 

opções exóticas com barreira do tipo knock-in ou knock-out. Diferente de grande 

parte da literatura, foi avaliado o desempenho das estratégias de hedge utilizando 

critérios estatísticos e os custos de transação.  

O trabalho permitiu verificar que as estratégias de hedge avaliadas são 

eficientes do ponto de vista estatístico. Os resultados da estratégia de hedge 

dinâmico mostraram um nível de proteção maior que a estratégia estática, 

principalmente em carteiras mais expostas aos riscos gama e vega. Todavia, os 

seus custos de transação podem ser mais de 10 vezes maiores que a estratégia 

estática. O trade-off entre eficiência e custo motivou o desenvolvimento de uma 

abordagem alternativa. A estratégia de hedge híbrida foi desenvolvida como uma 

combinação das estratégias estática e dinâmica. A abordagem consiste em 

estruturar uma carteira replicante, utilizando a metodologia de hedge estático para 

carteira de opções exóticas e executar a estratégia de hedge dinâmico do risco 

residual dessas carteiras. A análise empírica mostrou que a estratégia híbrida é mais 

eficiente do ponto de vista estatístico que as demais estratégias e possui custo 

reduzido, até 10 vezes menor, quando comparada a estratégia de hedge dinâmico. 

O próximo capítulo faz uma breve revisão bibliográfica sobre apreçamento de 

opções e estratégias de hedge. O capítulo 3 apresenta a fundamentação teórica do 

trabalho. O capítulo 4 discute o tratamento dos dados e os procedimentos para 

análise empírica das estratégias de hedge. O capítulo 5 apresenta os principais 

resultados e análise individual e conjunta das estratégias de hedge. Por fim, o 

capítulo 6 apresenta a conclusão do trabalho e considerações finais quanto às 

estratégias de hedge no mercado brasileiro. 

  



4 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Black e Scholes (1973) é um marco para a área de finanças quantitativas. Eles 

demonstraram como se obter uma fórmula analítica para mensurar o valor justo de 

uma opção plain vanilla europeia. A modelagem proposta mostrou como descrever a 

dinâmica do preço dos derivativos através de uma equação diferencial parcial. O 

modelo permite mensurar o prêmio dos mais diversos contratos de opções, por meio 

de soluções analíticas ou numéricas desta equação diferencial parcial. As 

características contratuais definem o valor intrínseco da opção, que é utilizado como 

condição de contorno para solução da equação diferencial. 

Merton (1973) estendeu o modelo de apreçamento para opções de compra de 

ação que pagam dividendos e para opções de ação com barreira simples. Black 

(1976) desenvolveu um modelo que permitiu mensurar o prêmio de uma opção 

europeia sobre um ativo subjacente definido por um contrato futuro. Posteriormente, 

os mercados derivativos apresentaram uma evolução relevante, dando origem a 

diversos instrumentos derivativos financeiros mais sofisticados, conhecidos como 

opções exóticas. Reiner e Rubinstein (1991a,b) desenvolveram um modelo para 

mensurar o prêmio de opções europeias binárias, que pagam um montante fixo ou 

nada no vencimento, e o prêmio de opções europeias com barreiras do tipo knock-in 

e knock-out.  

Um dos aspectos mais interessantes da modelagem de Black e Scholes é a 

extensão dos conceitos utilizados no apreçamento para hedge de contratos de 

opções. De forma abrangente e generalista, o trabalho mostrou que é possível 

estruturar uma carteira autofinanciável, composta pelo ativo subjacente da opção e 

pelo ativo livre de risco, que descreve uma trajetória equivalente à dinâmica dos 

derivativos. Esse conceito, amplamente difundido no mercado financeiro, permitiu 

criar a estratégia conhecida como delta hedge. Um fato interessante é que, antes 

mesmo da publicação do artigo de Black e Scholes, Thorp e Kassouf (1967) 

lançaram a ideia de descrever o valor justo de uma opção em relação à variação do 

ativo subjacente. No entanto, o interesse em estratégias de delta hedge aumentou 

exponencialmente apenas após a solução analítica de Black e Scholes (1973).  
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Embora seja amplamente difundido e utilizado pelo mercado financeiro, o 

modelo de Black e Scholes possui uma série de premissas teóricas que não valem 

na prática; por exemplo, a ausência de custos de transação. Como o delta da 

carteira de opções muda ao longo do tempo, rebalanceamentos mais frequentes 

melhoram a eficiência do hedge, porém aumentam os custos de transação 

consideravelmente. No geral, derivativos exóticos tendem a possuir maior risco que 

derivativos mais simples e, por isso, seus custos de hedge costumam ser maiores. 

Para evitar um alto custo para replicação dinâmica de opções com barreira do 

tipo knock-in e knock-out, Carr e Chou (2002) desenvolveram uma metodologia 

alternativa de hedge estático. Por meio de uma aproximação analítica para o valor 

intrínseco da opção, é possível estruturar uma composição de opções plain vanilla 

europeias que tem comportamento semelhante à dinâmica de uma opção com 

barreira. Isso permite diminuir significativamente os custos do hedge. 

A literatura mais específica às estratégias de hedge de opções exóticas é menos 

explorada, mesmo que popular no meio acadêmico e difundida no mercado. Taleb 

(1997) publicou a primeira versão do seu livro sobre hedge dinâmico, discutindo 

como incorporar conhecimentos de mercado para melhorar os modelos de hedge. 

Nalholm e Poulsen (2005) mostraram que a estratégia de hedge estático pode ser 

ineficiente em mercados que apresentem regimes de volatilidade menos regulares. 

Engerman e Nalholm (2006) desenvolveram um estudo comparativo entre as 

estratégias de hedge estático e dinâmico para carteiras de opções exóticas, 

concluindo que o hedge estático pode ser mais eficiente que o hedge dinâmico em 

mercados desenvolvidos.  

A principal contribuição deste trabalho é o desenvolvimento de uma estratégia 

híbrida de hedge, composta pela combinação da estratégia estática e dinâmica, que 

possui eficiência equivalente à estratégia de hedge dinâmico, mas com custo 

significativamente menor.  
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3 ASPECTOS TEÓRICOS 

Neste capítulo vamos apresentar os aspectos teóricos relevantes para 

desenvolvimento da modelagem das estratégias de hedge. 

3.1 MODELAGEM 

O objetivo deste capítulo é descrever os modelos para a dinâmica do preço dos 

ativos e dos derivativos, apresentar as fórmulas de apreçamento para opções plain 

vanilla europeias e opções com barreira do tipo knock-in e knock-out e o cálculo das 

sensibilidades da função de apreçamento em relação aos seus parâmetros. 

3.1.1 DINÂMICA PARA O PREÇO DOS ATIVOS E O LEMA DE ITÔ 

Um modelo geral para dinâmica do preço dos ativos com risco pode ser descrito 

pela seguinte equação diferencial estocástica: 

 

     (    )    (    )    
 

( ) 

em que    é o valor do ativo de risco   no instante  ,  (    ) é uma função de    que 

representa a taxa de crescimento autônoma (drift) da parte determinística do modelo 

no instante  ,  (    ) é uma função de    que representa o coeficiente de difusão da 

parte estocástica do modelo no instante   e     é um incremento aleatório descrito 

por um movimento browniano.  

Um movimento browniano satisfaz as seguintes propriedades: 

      

    é contínuo em  ; 

    possui incrementos aleatórios e independentes; 

     (   )  

Um caso particular do processo estocástico descrito em (1) é o movimento 

browniano geométrico:  

                    

( ) 
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Supondo a condição inicial  (  )    , podemos reescrever (2) como o problema de 

valor inicial dado por: 

 
      ∫       ∫       

 

  

 

  

  
 

( ) 

Devido a não regularidade de   , que não possui variação mensurável, a integral de 

Itô ∫       
 

  
 não pode ser definida no sentido de Riemann-Stiltjes. Isso significa 

que ela não pode ser resolvida utilizando ferramentas tradicionais de cálculo 

diferencial e integral. Itô (1944) desenvolveu o cálculo estocástico para tratamento 

da integral estocástica, baseado no argumento de que    possui variação quadrática 

mensurável. A teoria proporcionou a possibilidade de dar um sentido rigoroso à 

integral por meio da definição de soma de Itô. Seja    um processo adaptado ao 

movimento browniano   , podemos definir a soma de Itô em relação a uma partição 

  de ,   - como  (   ) que é dada por: 

 

 (   )        ∑   (         )

   

   

  

 

( ) 

Diferente da soma de Riemann que é determinística, a soma de Itô é uma soma 

estocástica. Isso significa que, para cada realização do movimento browniano, a 

soma de Itô pode tem um valor distinto. Desde que    seja um processo adaptado ao 

movimento browniano   , a Integral de Itô, em relação a uma partição   de ,   -, 

pode ser definida a partir da soma de Itô da seguinte forma: 

 
∫        (  ) 
 

 

 
 

( ) 

Mikosh (1998) mostrou que a propriedade de convergência quadrática do movimento 

browniano em relação a uma partição   de ,   - garantem os seguintes resultados: 

 

      ∑(         )
 

   

   

   

 

( ) 

 

      ∑(       )
 

   

   

   

 

( ) 
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      ∑(         )

   

   

(       )     

 

( ) 

Shreve (2008) utilizou esses resultados para obter as seguintes propriedades 

fundamentais do cálculo estocástico: 

    
     ( ) 

         (  ) 

        (  ) 

Utilizando a relação  (   )  
 

 
(     )  

 

 
(   )  e (6), podemos calcular a 

Integral de Itô em relação à   :  

 

∫      

 

 

       ∑   (         )

   

   

 

        ∑
 

 
(     

     
 )

   

   

 
 

 
(         )

 
 

       
 

 
(   

     
 )  

 

 
∑(         )

 
   

   

 

   
 

 
(  

   )  

 

 
 
 
 
 

(  ) 

O cálculo estocástico desenvolvido por Itô (1944) tem diversas aplicações, mas o 

Lema de Itô, que parecia ter papel secundário na teoria original, se mostrou 

particularmente útil em finanças. Sejam os processos estocásticos    e  (    ) tais 

que a dinâmica de    é dada por (1) e   é diferenciável em relação à   e duas vezes 

diferenciável em relação à   . O Lema de Itô mostra que é possível dar um sentido 

rigoroso para   (    ), no sentido da integral de Itô ∫      
 

 
: 

   (   )  (
  

  
 
 

 

   

   
 
  

  
)   

  

  
     (  ) 

Essa relação pode ser considerada uma versão da expansão de Taylor de segunda 

ordem para o cálculo estocástico.  
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Mikosh (1998) mostra que é possível utilizar o Lema de Itô para obter uma solução 

geral de (3), que modela a dinâmica do preço dos ativos de risco. A solução 

conhecida como movimento browniano geométrico é dada por: 

 
      

(   
 
  )     . 

(  ) 

Esse resultado possui diversas aplicações para a área de finanças quantitativas. 

Pode ser utilizado no desenvolvimento de soluções analíticas e numéricas para o 

apreçamento de derivativos e para o cálculo do risco de mercado. 

3.1.2 DINÂMICA PARA O PREÇO DOS DERIVATIVOS 

O objetivo deste capítulo é desenvolver um modelo matemático que descreva a 

dinâmica do preço de um derivativo. Suponha que a dinâmica do preço dos ativos 

siga um movimento browniano geométrico: 

                   (  ) 

Utilizando as propriedades fundamentais do cálculo estocástico, podemos descrever 

a relação    
 
 como: 

 
   

   (   )
         

        
   

    
  

     
    

      
     

(  ) 

Seja  (    ) o valor de um derivativo financeiro no instante  , estamos interessados 

em entender a relação entre  (          ) e  (    ). O Lema de Itô nos permite 

obter tal relação em função de     e    
 
: 

   (    )  
  

  
   

  

   
    

 

 

   

   
    

  

                        
  

  
   

  

   
    

 

 
    

  
  

   
     

 

(  ) 
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O modelo permite a criação de uma carteira teórica  , composta por uma posição 

comprada em um derivativo e vendida em   quantidades do ativo subjacente do 

derivativo, cujo valor é definido por:  

  (    )   (    )       (  ) 

Supondo que   seja constante em relação a uma variação             , a 

relação entre  (          ) e  (    ) pode ser escrita como: 

 
  (    )    (    )        

(  ) 

Utilizando as relações para   (    ) dada por (17) e para     dada por (15), 

podemos obter a seguinte equação diferencial estocástica:  

     
   

  
   

   

   
    

 

 
    

  
   

   
         

 (
   

  
 
 

 
    

  
   

   
 )   (  

   

   
)      

 

(  ) 

É interessante notar que o modelo para dinâmica da carteira pode ser decomposto 

em uma parte determinística e uma parte estocástica. Dessa forma, é possível 

estabelecer um   tal que o efeito estocástico de    na carteira   seja neutralizado: 

 (  
   

   
)         

   

   
  (  ) 

A eliminação do termo estocástico     permite descrever sua dinâmica por meio da 

seguinte equação diferencial:  

     (
  

  
 
 

 
    

  
  

   
 )    (  ) 
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Suponha agora a existência de um ativo livre de risco    tal que seu rendimento em 

um intervalo    é dado pela taxa instantânea de juros livre de risco  . Sabemos que 

como          
    a dinâmica para o preço do ativo livre de risco    é dada por: 

            (  ) 

É interessante notar que ao neutralizar o termo estocástico     estamos eliminando 

o seu risco da carteira  (    ). Para que não haja uma oportunidade de arbitragem o 

retorno da carteira sem risco deve ser igual ao retorno do ativo livre de risco. 

Podemos assim descrever a dinâmica da carteira  (    ) como: 

 
          

  (     )   

  (  
  

   
  )     

 

(  ) 

Igualando (22) e (24) estabelecemos o modelo para a dinâmica dos derivativos 

conhecido como a equação diferencial parcial de Black e Scholes: 

 
  

  
 
 

 
    

  
  

   
     

  

   
       (  ) 

Trata-se de uma equação diferencial parabólica do tipo backward looking, que 

relaciona o valor do derivativo  (    ) com suas derivadas em relação a    e  . 

3.1.3 APREÇAMENTO DE DERIVATIVOS 

O objetivo deste capítulo é obter um modelo que permita mensurar o valor justo 

de uma opção, conhecido no mercado financeiro como prêmio. Black e Scholes 

(1973) desenvolveram seu modelo para opção plain vanilla europeia resolvendo (25) 

em relação às suas condições de contorno. É possível estender esse racional para 

qualquer derivativo, desde que seja possível encontrar uma solução para o problema 

de valor inicial específico. Para cada derivativo, o problema de valor inicial é definido 

pela equação que descreve sua dinâmica e pelas condições de contorno 

estabelecidas pelo seu valor intrínseco.  
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Sob a hipótese de não arbitragem, é possível obter o prêmio de uma opção por meio 

de uma técnica alternativa, conhecida como avaliação neutra ao risco. A modelagem 

consiste em calcular o valor da esperança condicional do valor intrínseco do 

derivativo, em relação a uma medida neutra ao risco, definida pelo Teorema de 

Girsanov (1960). Um dos pontos relevantes para obter uma medida neutra ao risco é 

a substituição do retorno esperado  do ativo subjacente da opção   pela taxa de 

juros livre de risco  . 

A abordagem proposta por Black e Scholes é consistente com a avaliação neutra ao 

risco, pois as equações de Kolmogorov (1931) e o Teorema de Feynman-Kac (1949) 

permitem resolver um problema de valor inicial, relacionado a uma equação 

diferencial parcial, por meio do cálculo de uma esperança condicional.  

A fórmula geral para apreçamento de derivativos, utilizando a metodologia de 

avaliação neutra ao risco, é dada pelo valor esperado condicional do valor intrínseco 

da opção, descontado pela taxa de juros livre de risco na medida neutra ao risco: 

 
     

 [
       (  )

  (   )
] 

(  ) 

em que    é o preço do ativo subjacente da opção em  ,   é a taxa de juros livre de 

risco,     é a maturidade da opção,        (  ) é o valor intrínseco da opção no 

vencimento  ,   é a medida de probabilidade neutra ao risco e   
 

 é o valor 

esperado condicional em   na medida  .  

Seja uma opção plain vanilla europeia de compra, com preço do ativo subjacente   , 

preço de exercício   e maturidade  . Pelas características da opção sabemos que 

seu valor intrínseco é dado por: 

 
       (  )     (      )  (    )      (    )

  (  ) 

em que    é a função indicadora definida por:  

 
   {
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Utilizando a metodologia de avaliação neutra ao risco, podemos mensurar o seu 

valor justo na data   por: 

 

           
 *
(    )

 

  (   )
+    

 *
.   

(   
 
  )(   )        /

 

  (   )
+  (  ) 

Com base na definição de valor esperado condicional, podemos escrever o valor do 

prêmio da opção na data   em relação à sua função densidade de probabilidade: 

 
       

  (   )∫ .   
(   

 
  )(   )        /

 

 (    )     

  

  

  (  ) 

Seja a variável    (   ) cuja função densidade de probabilidade  ( ) é dada por:  

 

 ( )  
  

 
 
 .
   ̅
 
/
 

√      
   (  ) 

Utilizando a definição do movimento browniano, podemos efetuar a mudança de 

variável       √   , que implica         

√   
. Tal mudança permite reescrever 

(30) em função de  : 

        
  (   )∫ .   

(   
 
  )(   )   √     /

  

√  
  

 
 
    

  

  

  (  ) 

Seja a condição de contorno em função de  : 

 
  ( )       

(   
 
  )(   )    √       (  ) 

Podemos definir  ̃ tal que   ( ̃)     : 

  ̃  
 

 √   
[  (

 

  
)  (  

 

 
  ) (   )]  (  ) 

Como o valor intrínseco da opção plain vanilla europeia de compra em relação à 

variável  ̃ é dado por:  

        (  )  .   
(   

 
  )(   )    √     /     ̃   (  ) 
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Podemos utilizar  ̃ definido em (33) para simplificar (31) e obter: 

        
  (   )∫ .   

(   
 
  )(   )   √     /

 

√  
  

 
 
    

  

 ̃

  (  ) 

Se dividirmos (35) em duas partes: 

        
  (   )∫ .   

(   
 
  )(   )   √   /

 

√  
  

 
 
    

  

 ̃

    (   )∫  
 

√  
  

 
 
    

  

 ̃

  

(  ) 

Podemos tirar os termos    
 (   ) e   para fora das integrais: 

         ∫
 

√  
  

 
 
  (   )   √    

 
 
    

  

 ̃

 

     (   )∫
 

√  
  

 
 
    

  

 ̃

  

(  ) 

Definindo      √   , podemos verificar que o termo do expoente da primeira 

integral é um quadrado perfeito: 

  
 

 
 
 
  

 

 
(   √   )

 
 

  
 

 
  (   )    √    

 

 
    

(  ) 

Substituindo (38) em (37) temos: 

         ∫
 

√  
  

 
 
 
 

  
  

 ̃  √   

     (   )∫
 

√  
  

 
 
    

  

 ̃

  (  ) 

O que permite reescrever (39) como: 

 
        (   ( ̃   √   ))    

  (   )(   ( ̃)) (  ) 

em que  ( ) é a função de distribuição normal padrão definida por: 

  ( )  ∫
 

√  
  

 
 
    

 

  

  (  ) 
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Pela propriedade de simetria da distribuição normal podemos reescrever (41) como: 

 
         (  ̃   √   )    

  (   ) (  ̃)  (  ) 

Sejam agora as variáveis    e    definidas por: 

 
   

  .
 
 /  (  

 
 
  )(   )

 √   
 (  ) 

 
   

  .
 
 /  (  

 
 
  )(   )

 √   
  (  ) 

Podemos verificar que existe uma relação entre   ,    e  ̃: 

        √      ̃   √    

 
(  ) 

        √      ̃  (  ) 

Tal relação nos permite obter o valor do prêmio da opção plain vanilla europeia de 

compra que é dado por: 

          (  )    
  (   ) (  )  (  ) 

Analogamente, seja uma opção plain vanilla europeia de venda, com preço de um 

ativo subjacente   , preço de exercício   e vencimento  , cujo valor intrínseco é 

dado por: 

 
       (  )     (      )  (    )      (    )

   (  ) 

É possível mostrar utilizando a mesma metodologia abordada neste capítulo que o 

valor do prêmio de uma opção plain vanilla europeia de venda é dado por: 

 
       

  (   ) (   )     (   )  (  ) 

As fórmulas para apreçamento de opções plain vanilla (47) e (49) são conhecidas 

como fórmulas de Black e Scholes. 
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3.1.4 FÓRMULA DE BLACK-SCHOLES-MERTON 

É possível generalizar o modelo de apreçamento de opções plain vanilla 

europeia, no sentido de ter um modelo único para opções sobre ações, ações que 

pagam dividendos, moedas e futuros.  

Sabemos que o valor de uma opção plain vanilla europeia depende do preço do 

ativo subjacente  , do preço de exercício da opção  , da taxa de juros livre de risco 

 , da taxa de dividendos   ou taxa de cupom da moeda   , da volatilidade do ativo 

subjacente   e da maturidade da opção       

A fórmula generalizada de Black-Scholes-Merton para o prêmio das opções plain 

vanilla europeia é dada por: 

 

        (   )(   ) (  )    
  (   ) (  ) 

        (   ) (   )    
 (   )(   ) (   ) 

(  ) 

em que: 

 

   
  .

 
 /  (  

 
 
  )(   )

 √   
 

       √     

 

e os modelos podem ser definidos por meio do parâmetro  : 

    : é o modelo de Black e Scholes (1973) para opções sobre ações 

que não pagam dividendos; 

      : é o modelo de Merton (1973) para opções sobre ações que 

pagam dividendos de forma contínua a uma taxa  ; 

       : é o modelo de Garman-Kohlhagen (1983) para opções sobre 

taxas de câmbio; 

    : é o modelo de Black (1976) para opções sobre futuros. 

É importante notar que o parâmetro   não é um fator de risco da opção. Trata-se 

apenas de uma forma de generalizar a fórmula de apreçamento. 
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3.1.5 FÓRMULA DE REINER-RUBINSTEIN 

As opções do tipo knock-in ou knock-out possuem barreiras que acionam ou 

extinguem, respectivamente, os direitos e obrigações relativos ao exercício do 

instrumento de referência. Os contratos mais comuns possuem exercício do tipo 

europeu1 e verificação do tipo americana2. Por conta do tipo de verificação, o valor 

intrínseco dos contratos depende da trajetória do ativo subjacente da opção.  

Na modalidade de opção com barreira do tipo knock-in, caso o preço do ativo 

subjacente atinja o preço de barreira acordado entre as partes, a qualquer momento 

durante a maturidade da opção, começam a existir os direitos e obrigações relativos 

ao exercício da opção. Nos contratos do tipo knock-in-and-up, o preço do ativo 

subjacente, na data de lançamento da opção, está abaixo do preço da barreira e 

para os contratos do tipo knock-in-and-down, o preço do ativo subjacente, na data 

de lançamento da opção, está acima do preço de barreira.  

Na modalidade de opção com barreira do tipo knock-out, caso o preço do ativo 

subjacente atinja o preço de barreira acordado entre as partes, a qualquer momento 

durante a maturidade da opção, cessam os direitos e obrigações relativos ao 

exercício da opção. Nos contratos do knock-out-and-up, o preço do ativo subjacente, 

na data de lançamento da opção, está abaixo do preço da barreira e para os 

contratos do tipo knock-out-and-down o preço do ativo subjacente, na data de 

lançamento da opção, está acima do preço de barreira.  

O valor de uma opção com barreira do tipo knock depende do preço do ativo 

subjacente  , do preço de exercício da opção  , do valor da barreira  , da taxa de 

juros livre de risco  , da taxa de dividendos   ou taxa de cupom da moeda   , da 

volatilidade do ativo subjacente   e da maturidade da opção    . Reiner e 

Rubinstein (1991b) desenvolveram fórmulas para o apreçamento de opções com 

barreira em função dos fatores          , que serão definidos a seguir. 

 

 

                                                           
1
 Exercício somente no vencimento da opção. 

2
 Verificação durante toda a maturidade da opção. 

2
 Verificação durante toda a maturidade da opção. 
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Se definirmos as variáveis  ,   e   tais que: 

 
  

   
 
  

  
  

 

  {
                         
                       

 

  { 
                                       
                      

 

 

O fator A é definido como a fórmula equivalente ao preço de opção plain vanilla 

europeia com preço exercício   e é dado por: 

 
     (   )(   ) (   )     

  (   ) . (    √   )/ 
(  ) 

em que: 

 
   

  .
 
 /  (  

 
 
  )(   )

 √   
   

O fator B é definido como a fórmula equivalente ao preço de uma opção plain vanilla 

europeia com preço exercício equivalente à barreira   e é dado por: 

 
     (   )(   ) (   )     

  (   ) . (    √   )/ 
(  ) 

em que: 

 
   

  .
 
 /  (  

 
 
  )(   )

 √   
   

O fator C é definido como a fórmula equivalente ao preço de opção plain vanilla com 

preço exercício  , condicionada ao atingimento de uma barreira  , e é dado por: 

     (   )(   ) (
 

 
)
 (   )

 (   )     
  (   ) (

 

 
)
  

 . (    √   )/ (  ) 

em que: 

 

   
  (

  

  
)  (   

 
  )(   )

 √   
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O fator D é definido como a fórmula equivalente ao preço de opção plain vanilla com 

preço exercício equivalente à barreira  , condicionada ao atingimento da barreira  , 

e é dado por: 

     (   )(   ) (
 

 
)
 (   )

 (   )     
  (   ) (

 

 
)
  

 . (    √   )/ (  ) 

em que  

 

   
  .

 
 /  (  

 
 
  )(   )

 √   
   

Em relação a essas variáveis, o prêmio de uma opção com barreira que dá o direito 

a uma opção plain vanilla europeia de compra, caso seja atingida um barreira de 

knock-in, é dado por: 

 

             {

            
                
                

            

 (  ) 

O prêmio de uma opção com barreira que dá o direito a uma opção plain vanilla 

europeia de venda, caso não seja atingida um barreira de knock-out, é dado por: 

 

              {

            
                
                

            

 (  ) 

O prêmio de uma opção com barreira que dá o direito a uma opção plain vanilla 

europeia de venda, caso seja atingida um barreira de knock-in, é dado por: 

 

            {

              
                               
                  

            

 (  ) 

O prêmio de uma opção com barreira que dá o direito a uma opção plain vanilla 

europeia de venda, caso não seja atingida um barreira de knock-out, é dado por: 
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             {

              
                               
                  

            

 (  ) 

As fórmulas para apreçamento de opções de compra e de venda, com barreira do 

tipo knock-in e knock-out, são conhecidos como as fórmulas de Reiner-Rubinstein. 

3.1.6 SENSIBILIDADES 

O objetivo deste capítulo é apresentar algumas definições acerca da 

sensibilidade da função de apreçamento de um derivativo por meio de derivadas 

parciais.  

Conforme mencionado anteriormente, o valor de uma opção depende, em geral, do 

preço do ativo subjacente  , do preço de exercício da opção  , da taxa de juros livre 

de risco  , da taxa de dividendos   ou taxa de cupom da moeda   , da volatilidade do 

ativo subjacente   e da maturidade da opção     Se denotarmos o prêmio da opção 

por  (             ), podemos aproximar localmente a variação na função   por:  

 

   
  

  
   

 

 

   

   
    

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
    (  ) 

Tradicionalmente, denotamos cada uma dessas derivadas parciais por uma letra 

grega, que nos permite reescrever (59) como: 

        
 

 
                         (  ) 

As gregas também são utilizadas para medir as sensibilidades do preço das opções 

em relação a variações nos parâmetros do modelo. O delta mede a sensibilidade do 

preço de uma opção em relação a uma variação no ativo subjacente.  

O delta de uma opção plain vanilla europeia de compra é dado por: 

       
     

  
  (   )(   ) (  )      (  ) 

 



21 
 

O delta de uma opção plain vanilla europeia de venda é dado por: 

               
    

  
   (   )(   ) (   )      (  ) 

O gama mede a sensibilidade do delta em relação a uma variação no ativo 

subjacente, ou seja, mede a sensibilidade de segunda ordem em relação ao ativo 

subjacente.  

O gama de uma opção plain vanilla europeia de compra ou de venda é dado por: 

 
  

      

   
 
     

   
 
 (   )(   ) (  )

  √ 
  (  ) 

Por se tratar de uma função simétrica em relação ao preço de exercício, é esperado 

que a sensibilidade de segunda ordem seja igual para opção plain vanilla europeia 

de compra e de venda. 

O vega mede a sensibilidade do preço de uma opção em relação a uma variação na 

volatilidade. O vega de uma opção plain vanilla europeia de compra ou de venda é 

dado por: 

  
     

  
 
    

  
   (   )(   ) (  )√     (  ) 

Por simetria é esperada a equivalência entre o vega das opções plain vanilla 

europeias de compra e de venda.  

Haug (1998) mostra como calcular as sensibilidades de uma opção plain vanilla 

europeia em relação à taxa de juros livre de risco, à taxa de dividendos e à 

maturidade da opção.  

Dada à característica estrutural da fórmula de Reiner-Rubinstein, para o cálculo das 

gregas das opções com barreira do tipo knock-in e knock-out, é mais eficiente 

calcular as derivadas parciais analíticas em relação aos fatores          .  

Todavia, por meio de soluções numéricas, é possível generalizar o cálculo das 

gregas para todos os tipos de opções que possuem modelos de apreçamento, 

analíticos ou numéricos.  
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O cálculo da derivada numérica em relação ao ativo subjacente de uma opção pode 

ser definido por: 

   
  

  
 
 (   )   (   )

  
  (  ) 

O cálculo da derivada numérica de segunda ordem em relação ao ativo subjacente 

de uma opção pode ser definido por: 

   
   

   
 
 (   )    ( )   (   )

  
  (  ) 

O cálculo da derivada numérica em relação à volatilidade do ativo subjacente de 

uma opção pode ser definido por: 

   
  

  
 
 (   )   (   )

  
  (  ) 

O cálculo da derivada numérica em relação à taxa de juros livre de risco ou taxa de 

dividendos de uma opção pode ser definido por: 

   
  

  
 
 (   )   (   )

  
  (  ) 

O cálculo da derivada numérica em relação à maturidade de uma opção pode ser 

definido por: 

   
  

  
 
 ( )   (   )

 
  (  ) 

A convergência e estabilidade dos cálculos numéricos estão relacionadas com a 

definição do valor de  . Burden e Faires (2000) mostraram que é possível 

estabelecer critérios de precisão para funções contínuas e diferenciáveis. Tais 

resultados permitem verificar que a definição de        é razoável para análise 

empírica do trabalho. 

3.2 ESTRATÉGIAS DE HEDGE 

O objetivo deste capítulo é descrever as estratégias de hedge para derivativos 

que podem ser utilizadas na gestão do risco de mercado de carteiras de opções. 
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3.2.1 ESTRATÉGIA DE HEDGE ESTÁTICO 

Podemos definir o hedge estático como uma estratégia em que são utilizados 

instrumentos primitivos para replicar o comportamento de um ativo ou derivativo 

durante toda a vigência do contrato. Por conta da característica de replicação 

estrutural, e não local, não é preciso efetuar o rebalancemento dos instrumentos de 

hedge.  

As estratégias de hedge estático são muito comuns na gestão de risco de ativos ou 

derivativos lineares, pois muitas vezes é possível replicar o valor intrínseco do 

instrumento de risco, utilizando outros derivativos lineares disponíveis no mercado. 

São estratégias muito interessantes, pois como são executadas uma vez só, são 

mais fáceis de gerenciar e implicam em menor custo operacional. Todavia, as 

estratégias de hedge estático não são utilizadas exclusivamente em instrumentos 

lineares. Também é possível utilizar o hedge estático na gestão de risco de 

instrumentos não lineares.  

A partir do princípio da não arbitragem é possível verificar que se dois instrumentos 

distintos possuem o mesmo valor intrínseco, necessariamente, eles precisam ter o 

mesmo valor financeiro. Merton (1973) utilizou tal argumento para estender o 

modelo de Black e Scholes para opções com barreira simples. A metodologia 

consiste na replicação do valor intrínseco da opção com barreira simples, por meio 

de uma posição comprada na opção plain vanilla com mesmo preço de exercício da 

opção com barreira e uma posição vendida em uma opção plain vanilla com preço 

de exercício igual ao valor da barreira. 

Seja opção de compra com preço do ativo subjacente  , preço de exercício  , 

maturidade   e barreira simples  , tal que    . Pelas condições da 

opcionalidades, sabemos que o valor intrínseco de uma opção com barreira simples 

é dado por: 

           
        (     )     (   (     )     )  (  ) 

 



24 
 

Suponha uma estratégia   definida por uma posição comprada em uma opção de 

compra com preço de exercício   e uma posição vendida em uma opção de compra 

com preço de exercício  . Seja   o preço do ativo subjacente e   a maturidade das 

opções, sabemos que valor intrínseco da estratégia é dado por:  

       (  )            
       (   )            

       (   ) 

     (     )      (     ) 

    (   (     )     ) 

               
   (     )  

 

 
 

(  ) 

O mesmo argumento pode ser utilizado para uma opção de venda, considerando 

uma posição comprada em uma opção de venda com preço de exercício   e uma 

posição vendida em uma opção de venda com preço de exercício  , tal que    , 

ambas com maturidade   e preço do ativo subjacente  , tem valor intrínseco dado 

por: 

       (  )           
       (   )           

       (   ) 

     (     )      (     ) 

    (   (     )     ) 

          
        (     )  

 

 
 

(  ) 

Portanto, é possível estruturar uma estratégia perfeita de hedge estático de uma 

opção com barreira simples utilizando uma combinação de opções plain vanilla 

europeias.  

Carr e Chou (2002) demonstraram que, a partir do teorema fundamental do cálculo, 

é possível realizar uma decomposição espectral da função de apreçamento e utilizar 

argumentos de não arbitragem para determinar uma estratégia eficiente de hedge 

estático para derivativos tradicionais e exóticos cujo valor não depende da trajetória 

do ativo subjacente. Eles também ilustraram que para instrumentos dependentes da 

trajetória, não é possível definir de forma direta uma estratégia de replicação, pois 

seu valor intrínseco pode mudar dependendo da trajetória do ativo subjacente 

durante a maturidade do contrato.  
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Todavia, seu trabalho demonstrou que é possível estruturar estratégias de hedge 

estático para opções com barreira do tipo knock-in e knock-out, utilizando 

composições de opções plain vanilla europeias de compra e venda. A metodologia 

proposta por Carr e Chou descreve como montar uma carteira replicante  , para 

cada tipo de opção com barreira do tipo do tipo knock-in e knock-out, utilizando uma 

determinada quantidade de opções. As quantidades e séries de opções plain vanilla 

são definidas a partir do preço de exercício  , do valor da barreira   e do tipo de 

opção com barreira. As carteiras replicantes são definidas como base nos fatores 

         . 

O fator   é definido como o valor futuro da barreira  : 

         (  ) 

O fator   é definido pela razão entre o valor do preço de exercício   e o valor futuro 

da barreira  : 

 
  

 

 
  (  ) 

O fator   é definido pela razão entre o quadrado futuro da barreira   e o preço de 

exercício  : 

 
  

  

 
  (  ) 

O fator   é um fator definido a partir do futuro da barreira  : 

 
  

    

 
  (  ) 

Para uma opção de compra com barreira do tipo knock-in-and-down a carteira 

replicante      é dada por: 

          (   )  (  ) 

Para uma opção de compra com barreira do tipo knock-out-and-down a carteira 

replicante      é dada por: 

          (   )      (   )  (  ) 
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Para uma opção de venda com barreira do tipo knock-in-and-up a carteira replicante 

     é dada por: 

           (   )  (  ) 

Para uma opção de venda com barreira do tipo knock-out-and-up a carteira 

replicante      é dada por: 

         (   )       (   )  (  ) 

Para uma opção de compra com barreira do tipo knock-in-and-up a carteira 

replicante      é dada por: 

           (   )   (   )    (   )   (   )    (     )  (  ) 

Para uma opção de compra com barreira do tipo knock-out-and-up a carteira 

replicante      é dada por: 

          (   )       (   )   (   )    (   ) 

  (   )    (     )  
(  ) 

Para uma opção de venda com barreira do tipo knock-in-and-down a carteira 

replicante      é dada por: 

          (   )   (   )   (   )   (   )   (     )  (  ) 

Para uma opção de venda com barreira do tipo knock-out-and-down a carteira 

replicante      é dada por: 

         (   )      (   )   (   )   (   ) 

  (   )   (     )  
(  ) 

Seja           a carteira replicante definida com base nas estratégias de hedge 

estático. Podemos definir uma carteira    como a composição da carteira replicante 

com uma posição    no ativo livre de risco   : 

                   (  ) 
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Por se tratar de uma estratégia autofinanciável, a posição    no ativo livre de risco    

é dada pela condição     , que implica: 

 
    

         
  

  
(  ) 

É importante notar que podemos ter uma posição comprada      ou uma posição 

vendida      no ativo livre de risco   , ambas com rendimento da taxa de juros 

livre de risco  . Dessa forma é definida a estratégia de hedge estático de Carr e 

Chow (2002). 

3.2.2 ESTRATÉGIA DE HEDGE DINÂMICO 

Podemos definir o hedge dinâmico como uma estratégia de replicação dinâmica 

de um derivativo, utilizando uma carteira autofinanciável composta pela combinação 

do ativo subjacente do derivativo e de um ativo livre de risco. As estratégias de 

hedge dinâmico são muito comuns na gestão de risco de derivativos não lineares. 

Ao contrário da estratégia de hedge estático que é mantida durante toda a vigência 

do contrato, a estratégia de hedge dinâmico necessita de reavaliação. Sempre que 

houver alteração nas características estruturais da exposição de risco dos 

derivativos devido às oscilações do mercado a carteira autofinanciável deve ser 

rebalanceada de forma a neutralizar o seu risco. 

A estruturação de uma estratégia de hedge dinâmico está diretamente relacionada 

com a modelagem proposta por Black e Scholes (1973). Utilizando o conceito de 

derivada total definido em (59) podemos relacionar a variação do preço de uma 

opção com suas respectivas gregas.  

Podemos definir como delta hedge a estratégia de hedge utilizada para se proteger 

do risco de uma variação de primeira ordem no preço do ativo subjacente de uma 

opção, que consiste na construção de uma carteira   contendo: 

 Uma posição comprada ou vendida no instrumento derivativo    

 Uma posição oposta em    unidades do ativo subjacente da opção   ; 

 Uma posição em    unidades do ativo livre de risco   ;  
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em que a carteira    no instante   é dada por:  

 
                 

(  ) 

Por se tratar de uma estratégia autofinanciável, a posição    no ativo livre de risco    

é dada pela condição     , que implica: 

 
   

       
  

  
(  ) 

É importante notar que podemos ter uma posição comprada      ou uma posição 

vendida      no ativo livre de risco   , ambas com rendimento da taxa de juros 

livre de risco  . Para carteira autofinanciável, uma posição vendida no ativo livre de 

risco tem o mesmo efeito de um empréstimo. Sabemos que, dada uma variação de 

tempo   , o valor do ativo livre de risco       é dado por: 

          
     (  ) 

Nesse momento, é necessário rebalancear a carteira       conforme: 

                                    (  ) 

A estratégia de hedge dinâmico consiste na repetir sucessivamente a estratégia de 

replicação, onde a regra de rebalanceamento é dada por: 

 Liquidar    unidade do ativo livre de risco no valor de      
   ; 

 Manter a posição comprada ou vendida no instrumento derivativo      ; 

 Recalcular o       e efetuar a compra ou venda de          unidades 

de      ; 

 Montar uma nova posição em       unidades do ativo livre de risco      .  

Podemos definir a função resultado       
  de uma carteira  , no intervalo de tempo 

de   a  , tal que    , por: 

       
         (  ) 
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Para uma variação de tempo   , o          
  da carteira replicante é dado por: 

          
                     

           (
       
  

)     

           (       ) (
   
  
)  

 
 

(  ) 

Para uma estratégia de hedge for perfeita é esperado que          
   , mas por 

conta dos riscos que foram desconsiderados no delta hedge, o          
  pode ser 

considerado o erro de hedge no período.  

O erro total de hedge da data de inicio da operação   até a data de maturidade do 

contrato   é dada por: 

 
      

  ∫          
 

 

 

    
 

(  ) 

Também é possível estender a metodologia para incluir a variação de segunda 

ordem em relação ao preço do ativo subjacente de uma opção. Tal estratégia 

conhecida com delta-gama hedge consiste em utilizar o mesmo raciocínio de 

rebalanceamento da estratégia delta hedge, mas incluindo o gama na composição 

da carteira    que é dada por:  

       .   
 

 
     /         

(  ) 

em que, na composição da carteira e no rebalancemento, é necessário montar uma 

posição oposta em    
 

 
      unidades do ativo subjacente da opção   .  

Suponha que exista outro derivativo   ( ) que seja utilizado para replicar volatilidade 

do ativo subjacente. É possível estruturar uma estratégia conhecida com delta-vega 

hedge na composição da carteira    que é dada por:  

 
                      

(  ) 
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em que, na composição da carteira e no rebalancemento, é necessário montar uma 

posição oposta em    unidades do ativo subjacente da opção    e uma posição em 

   unidades do derivativo   . 

Caso existam produtos primitivos que repliquem o comportamento dos outros fatores 

de risco da opção, também é possível estender o raciocínio para as outras gregas.  

3.2.3 HEDGE DE CARTEIRA DE OPÇÕES 

Suponha o valor de uma carteira   composta por um conjunto de n opções com 

características contratuais distintas: 

   ∑    (                )

 

 

 (  ) 

em que    é a quantidade de opções do    *        + que possui preço de 

exercício    e maturidade   , com          .  

Utilizando o conceito de derivada total, definido por (59), podemos aproximar 

localmente a variação na função   em relação aos riscos delta, gama e vega por: 

 
   ∑  .     

 

 
   

         /

 

 

      
 

 
    

        

 

 
(  ) 

De maneira geral, dada uma carteira de opções, é intuitivo notar que se efetuarmos 

o hedge de cada opção individualmente, o resultado será um impacto de nível 

agregado. Todavia, para efetuar o hedge de uma carteira de opções, é mais 

eficiente utilizar a relação descrita em (97). 

O valor financeiro da exposição necessário para se proteger do risco de uma 

variação de primeira ordem no preço do ativo subjacente de uma carteira de opções, 

é chamado de posição delta equivalente e pode ser definido por: 

 
   ∑    

 

 

   

 

 
(  ) 
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De forma equivalente, o valor financeiro da exposição necessário para se proteger 

do risco de uma variação de primeira ordem na volatilidade do ativo subjacente de 

uma carteira de opções, é chamado de posição vega equivalente e pode ser definido 

por:  

 
   ∑    

 

 

   

 

 
(  ) 

Utilizando a mesma lógica é possível definir a posição equivalente nos outros fatores 

de risco da carteira de opções. 

  



32 
 

4 METODOLOGIA 

Neste capítulo vamos definir a metodologia aplicada para análise empírica das 

estratégias de hedge.  

4.1 DADOS 

O mercado de balcão organizado da BM&FBovespa permite a negociação de 

swaps e opções flexíveis. Nos contratos de opções flexíveis as partes negociam 

entre si diversas características das opções. Para opções plain vanilla europeias, é 

possível definir qual o preço de exercício e maturidade dos contratos. Além disso, é 

possível incluir diversas opcionalidades como barreira simples e barreiras do tipo 

knock-in e knock-out. Por conta dessas características, os contratos de opções 

flexíveis podem ser considerados os primeiros derivativos exóticos registrados em 

bolsa no Brasil.  

De maneira geral, com o passar dos anos, o mercado brasileiro de derivativos 

exóticos tem se desenvolvido, mas seu volume ainda não é tão expressivo. O 

volume relevante de opções exóticas está concentrado em contratos de opções 

flexíveis com barreira do tipo knock-in e knock-out, indexados ao Ibovespa. Por esse 

motivo, utilizaremos esses contratos na análise empírica do trabalho. 

4.1.1 OPERAÇÕES 

O contrato de opções flexíveis de Ibovespa, registrado no mercado de balcão 

da BM&FBovespa, tem como objeto de negociação os pontos do Ibovespa. Para 

registrar um contrato específico de opção, com barreira do tipo knock-in ou knock-

out, é necessário definir o tipo de opção, o preço de exercício, a maturidade, o valor 

e o tipo da barreira. Os valores do preço de exercício e da barreira também estão 

cotados em pontos de Ibovespa, conforme descrição do objeto de negociação. 

Um dos itens mais importantes para análise empírica é a definição das opções 

exóticas que são utilizadas na sua composição. O principal objeto de análise do 

trabalho é a carteira composta por oito opções exóticas indexadas ao Ibovespa 

definidas pela tabela 1. 
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Tabela 1: Carteira Principal (02 de janeiro de 2013) 

Tipo 
Preço de 

Exercício 
Barreira Maturidade Quantidade 

Call Up-and-In 62.000 65.000 1 ano 10.000 

Call Up-and-Out 54.000 68.000 1 ano 8.000 

Call Down-and-In 60.000 45.000 1 ano 5.000 

Call Down-and-Out 45.000 44.000 1 ano -2.000 

Put Up-and-In 76.000 65.000 1 ano 5.000 

Put Up-and-Out 68.000 68.000 1 ano -6.000 

Put Down-and-In 68.000 45.000 1 ano 5.000 

Put Down-and-Out 70.000 44.000 1 ano -2.000 

O critério de definição da carteira supracitada é a abrangência. Como podemos 

verificar essa carteira é composta pelas oito modalidades de opções com barreira do 

tipo knock-in e knock-out. As opções possuem diferentes características, quanto aos 

preços de exercício e barreira, e as quantidades de opções foram definidas de forma 

arbitraria, permitindo posições compradas e vendidas, que são definidas por valores 

positivos e negativos. 

Para garantir a abrangência e generalidade da metodologia, podemos estruturar 

uma análise complementar das estratégias de hedge em carteiras de opções que 

possuem características de risco mais específicas. A tabela 2 define as 

características das carteiras complementares.  

Tabela 2: Características das Carteiras Complementares  

Carteira Característica 

A Carteira com resultado positivo  

B Carteira com resultado negativo 

C Carteira delta predominante 

D Carteira gama predominante 

E Carteira vega predominante 
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A definição das carteiras A e B pode ser arbitraria, mas a definição das carteiras C, 

D e E deve ser fundamentada em alguma lógica para garantir adequação aos seus 

fatores de risco predominantes. 

Sabemos que o valor de uma opção com barreira do tipo knock depende do preço 

do ativo subjacente  , do preço de exercício da opção  , do valor da barreira  , da 

taxa de juros livre de risco  , da taxa de cupom  , da volatilidade do ativo subjacente 

  e da maturidade da opção    Seja  (   ) uma função do preço de exercício   e 

da barreira  . Para se obter o valor que maximiza essa função em relação a esses 

parâmetros, podemos estruturar o seguinte modelo de otimização: 

 
   
     

 (   )  
(   ) 

em que   é o conjunto composto pelo valor máximo e mínimo do preço de exercício 

e da barreira da opção, que são definidos pelos contratos da BM&FBovespa. 

Se definirmos a função  (   ) como a fórmula para o delta, o gama e o vega das 

opções com barreira, podemos obter os valores máximos das gregas que essas 

opções podem apresentar. As carteiras delta, gama e vega predominantes foram 

definidas como as opções que possuem a maior exposição a esses fatores de risco. 

As carteiras complementares são compostas pelas opções exóticas definidas na 

tabela 3. 

Tabela 3: Carteiras Complementares (02 de janeiro de 2013)  

Carteira Tipo 
Preço de 

Exercício 
Barreira Maturidade Quantidade 

A 

Call Down-and-In 60.000 45.000 1 ano 100.000 

Call Down-and-Out 45.000 44.000 1 ano 100.000 

B 

Call Up-and-Out 54.000 68.000 1 ano 100.000 

Put Up-and-Out 68.000 68.000 1 ano 100.000 

C Call Down-and-In 30.000 68.574 1 ano 100.000 

D Put Up-and-Out 62.550 67.923 1 ano 100.000 

E Put Up-and-Out 62.550 59.210 1 ano 100.000 
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4.1.2 PREÇOS 

Podemos definir os dados de preços como as cotações do ativo subjacente das 

opções em uma data  . Para análise empírica, utilizaremos o histórico de cotações 

de fechamento do Ibovespa divulgado diariamente com base em metodologia 

própria da BM&F Bovespa (2013). 

4.1.3 CURVAS DE JUROS 

Podemos definir os dados de curvas de juros como uma estrutura a termo em 

que, para cada data, temos um vetor composto pela maturidade da curva e uma taxa 

de juros correspondente. Podemos descrever como      a cotação da taxa de juros    

para o fator de risco curva na data  , com maturidade     

Seja   um conjunto de maturidades (em anos) contendo   vértices: 

  *             +  

Podemos definir uma curva de juros   na data   como: 

   {        }  

Para se obter a taxa de juros para uma maturidade    , o mercado utiliza uma 

convenção de taxa e um critério de interpolação. Seja   a maturidade de um 

derivativo  , tal que           para      . Se a convenção da taxa é 

linear/360 dias corridos, podemos obter a taxa      por meio da interpolação linear 

definida por: 

 
     (        (

             
       

) (    )) (
 

 
)  

 

(    ) 

Se a convenção da taxa é exponencial/252 dias úteis, podemos obter a taxa      por 

meio da interpolação flat forward ou exponencial definida por: 

 

     

(

 
 
.       /

    

(
.         /

      

.       /
    

)

    
       

)

 
 

 
 

    

 

 
(   ) 
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Como as funções de apreçamento utilizam taxas de juros continuamente 

capitalizadas é necessário converter as taxas discretas em taxas contínuas: 

            (           )              (           )  (   ) 

Conforme prática de mercado, a taxa de juros pré-fixada, convenção 

exponencial/252, será utilizada como proxy para taxa de juros livre de risco. Para o 

mercado brasileiro, como os dividendos são incorporados ao Ibovespa nos contratos 

futuros, não é necessário utilizar a taxa de dividendos para opções sobre o índice. 

4.1.4 SUPERFÍCIE DE VOLATILIDADE 

Podemos definir uma superfície de volatilidade como uma matriz que associa 

uma volatilidade para um par delta e maturidade. Podemos denotar por        a 

cotação da volatilidade   na data  , associada a um delta   e uma maturidade  .  

Seja   um conjunto de maturidades (em anos) contendo   vértices e   um conjunto 

de deltas contendo   vértices: 

  *             + 

  *             +  

Podemos então definir uma superfície de volatilidade   na data   como: 

  (   )  {              }  

Seja   a maturidade de um derivativo  , tal que          , para       e 

     , podemos obter o conjunto de volatilidades        por meio da interpolação 

linear dada por: 

 
        (           (

                   
       

) (    )) (
 

 
)  

 

(   ) 

O conjunto de volatilidades para data   com uma maturidade definida   é chamado 

de sorriso da volatilidade e pode ser definido como uma função do delta  :  

      ( )  {            }  {        }  
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Sabemos que o valor de uma opção plain vanilla depende de suas características 

contratuais e dos seus fatores de risco. O preço de exercício   e a maturidade   são 

definidos por contrato. O preço do ativo subjacente  , a taxa de juros livre de risco  , 

da taxa de dividendos   ou taxa de cupom    podem ser observados nos mercados 

de ativos e de futuros. Todavia, a volatilidade do ativo subjacente   não é observável 

e deve ser mensurada por metodologia própria.  

Seja          o prêmio de mercado de uma opção plain vanilla e  (           ) a 

função que define o valor o prêmio da opção. Podemos definir a volatilidade implícita 

de uma opção como a volatilidade tal que: 

 (           )   (          )            

Também podemos definir a volatilidade como a função inversa da fórmula de 

apreçamento em relação à volatilidade: 

            
  (                  )  

A função inversa da fórmula de apreçamento em relação à volatilidade não admite 

solução analítica explícita. Por esse motivo, dado um sorriso de volatilidade, a forma 

de cálculo mais tradicional para volatilidade implícita é a utilização de métodos 

numéricos. Para implementar o método é necessário definir um critério de 

interpolação do sorriso. Conforme descrito em Bessada e Araújo (2009), o mercado 

tipicamente utiliza uma função de spline cúbico para executar esse procedimento. 

No geral, as superfícies de mercado são disponibilizadas em formato padronizado, 

com volatilidade anualizada. A convenção do delta é dada por (50), com parâmetro 

   .  

4.2  PROCEDIMENTOS 

O objetivo deste capítulo é descrever os procedimentos de implementação das 

estratégias de hedge. 
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4.2.1 ESTRATÉGIA DE HEDGE ESTÁTICO 

Dada uma carteira de opções com barreira do tipo knock-in e knock-out e o 

conjunto de opções plain vanilla disponíveis no mercado brasileiro, o procedimento 

para se estruturar uma estratégia de hedge estático pode ser implementado 

seguindo os seguintes passos: 

1. Definir o conjunto de opções plain vanilla necessários para estruturação 

da carteira replicante, para cada uma das opções com barreira do tipo 

knock-in e knock-out; 

2. Calcular as quantidades de opções plain vanilla necessárias para 

composição da carteira replicante, do ponto de vista agregado, para o 

hedge da carteira de opções com barreira do tipo knock-in e knock-out; 

3. Calcular o montante financeiro referente à diferença entre o valor da 

carteira de opções com barreira e das carteiras replicantes para aplicar ou 

tomar emprestado pela taxa de juros livre de risco; 

4. Estruturar a estratégia de hedge estático utilizando a carteira replicante 

definida nos passos anteriores. 

Espera-se, naturalmente, a convergência do valor intrínseco da estratégia com a 

carteira no vencimento das opções, mas é necessário monitorar a evolução da 

carteira replicante frente à carteira de opções exóticas, pois no caso de atingimento 

de uma barreira do tipo knock-in e knock-out, o hedge deve ser reestruturado para 

garantir a consistência com as opções resultantes. 
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4.2.2 ESTRATÉGIA DE HEDGE DINÂMICO 

Dada uma carteira de opções com barreira do tipo knock-in e knock-out e o ativo 

subjacente das opções, o procedimento para se estruturar uma estratégia de hedge 

dinâmico pode ser implementada seguindo os seguintes passos: 

1. Calcular o delta de cada uma das opções com barreira do tipo knock-in e 

knock-out que compõe a carteira de opções exóticas; 

2. Definir a posição delta equivalente de forma agregada para a carteira de 

opções exóticas;  

3. Calcular o montante financeiro referente à diferença entre o valor da 

carteira de opções exóticas e a posição delta equivalente para 

estruturação da carteira autofinanciável; 

4. Aplicar ou tomar emprestado pela taxa de juros livre de risco a diferença 

entre o valor da carteira de opções exóticas e a posição delta equivalente; 

5. A cada etapa de rebalanceamento executar todos os passos anteriores 

até a maturidade da opção. 

Espera-se que a dinâmica da carteira replicante seja semelhante à dinâmica da 

carteira de opções exóticas e a convergência do valor intrínseco da estratégia com a 

carteira no vencimento das opções. 
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4.2.3 ESTRATÉGIA HÍBRIDA DE HEDGE  

Dada uma carteira de opções com barreira do tipo knock-in e knock-out e o ativo 

subjacente das opções, o procedimento para se estruturar a estratégia híbrida de 

hedge pode ser implementado seguindo os seguintes passos: 

1. Definir o conjunto de opções plain vanilla necessários para estruturação 

da carteira replicante para cada uma das opções com barreira do tipo 

knock-in e knock-out; 

2. Calcular as quantidades de opções plain vanilla necessárias para 

composição da carteira replicante, do ponto de vista agregado, para o 

hedge da carteira de opções com barreira do tipo knock-in e knock-out; 

3. Estruturar a estratégia de hedge estático utilizando a carteira replicante 

definida nos passos anteriores; 

4. Calcular o delta de cada uma das opções com barreira do tipo knock-in e 

knock-out que compõem a carteira de opções exóticas e de cada uma das 

opções plain vanilla que compõem a carteira de replicação estática; 

5. Definir a posição delta equivalente de forma agregada para a carteira de 

opções exóticas e para a carteira de replicação estática;  

6. Calcular o montante financeiro referente à diferença entre o valor das 

carteiras de opções e da posição delta equivalente agregada para 

estruturação da carteira autofinanciável; 

7. Aplicar ou tomar emprestado pela taxa de juros livre de risco a diferença 

entre o valor das carteiras e a posição delta equivalente agregada; 

8. A cada etapa de rebalanceamento executar do passo 4 adiante até a 

maturidade da opção. 

Espera-se que a dinâmica da carteira replicante seja semelhante à dinâmica da 

carteira de opções exóticas e a convergência do valor intrínseco da estratégia com a 

carteira no vencimento das opções. 
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4.3 ANÁLISE DE RESULTADOS 

O objetivo deste capítulo é descrever os procedimentos utilizados para análise 

estatística dos resultados e para mensurar o custo operacional das estratégias. 

4.3.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para análise da eficiência do hedge podemos estimar um modelo de regressão 

linear simples que relacione os retornos da carteira de opções exóticas com os 

retornos da carteira replicante. O modelo de regressão linear simples é dado por: 

   
               

              (   ) 

em que   
        é o retorno da carteira composta pelas opções exóticas na data t, 

  
          

 é o retorno da carteira replicante na data t,    é o intercepto do modelo de 

regressão,    é a inclinação do modelo de regressão e    é o erro associado à 

estimativa. 

Para uma estratégia de hedge perfeita é esperado que     ,      e    , 

consequentemente. Na prática, independente da metodologia, o hedge não é 

perfeito. Nesse caso, a análise estatística do modelo de regressão permite testar 

uma série de hipóteses sobre o relacionamento do retorno das variáveis. Para testar 

a eficiência do modelo de hedge podemos estruturar testes de hipóteses para o 

intercepto e inclinação do modelo. Para testar se o modelo possui inclinação 

unitária, podemos definir a hipótese nula (       ) contra a hipótese alternativa 

(       ). Para testar se o intercepto do modelo é estatisticamente diferente de 

zero, podemos definir a hipótese nula (       ) contra a hipótese alternativa 

(       ). O grau de relacionamento entre as variáveis é medido pelo coeficiente 

de determinação   . 
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4.3.2 CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

O custo de transação pode ser definido como o custo operacional relacionado às 

transações de ativos ou derivativos no mercado financeiro. A BM&FBovespa divide 

os custos operacionais em emolumentos, taxa de liquidação, taxa de permanência e 

taxa de registro. Todas as informações referentes aos custos de transação são 

deliberadas por meio de ofícios circulares e estão disponíveis para consulta no site 

da BM&F Bovespa (2014).  

Para nossa análise, podemos dividir o custo em uma parcela referente ao custo fixo 

e outra referente ao custo variável. O custo fixo pode ser definido como o custo 

associado à execução de uma transação, relacionada a uma série de um ativo ou 

derivativo. Já o custo variável pode ser definido como o custo associado ao volume 

operado. O modelo de custo pode ser descrito por meio da seguinte expressão: 

            (   ) 

em que    é o custo total,    é o custo fixo por operação,    é o custo variável que 

depende do contrato e volume operado,   é o lote padrão de negociação do contrato 

e   é a quantidade de contratos negociados. 

Na teoria, para montar uma posição comprada em Ibovespa, é necessário adquirir 

uma carteira composta por cada uma das ações que fazem parte do índice, nas 

proporções indicadas pela metodologia do Ibovespa. Todavia, do ponto de vista 

operacional e de custos, tal estratégia não é eficiente. Por esse motivo, os contratos 

de opções de Ibovespa são indexados ao futuro de Ibovespa que possui vencimento 

equivalente ao vencimento da opção. Quando for mencionada a aquisição ou venda 

de uma quantidade de posição em Ibovespa, na verdade estamos nos referindo ao 

instrumento utilizado para hedge que é o futuro de Ibovespa.  

Do ponto de vista operacional, conforme definido pela BM&FBovespa, os contratos 

de Ibovespa possuem lote padrão de negociação de uma unidade e seu tamanho é 

definido pela cotação do Ibovespa. O custo fixo por operação é de R$ 1,52 e o custo 

variável depende da quantidade de contratos negociados, seguindo a regra definida 

pela tabela 4. 
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Tabela 4: Tabela de Custos de Derivativos Indexados ao Ibovespa 

Quantidade Custo Variável (R$) 

De Até Futuro Opções 

1 10 0,91 0,27 

11 50 0,81 0,24 

51 100 0,78 0,23 

101 190 0,73 0,22 

191 2000 0,68 0,20 

Acima de 2000 0,64 0,19 

Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/custos-e-tributos/ 

Os custos na BM&FBovespa estão disponíveis para consulta no site da instituição e 

nos ofícios circulares relacionados. 
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5 RESULTADOS 

Neste capítulo, vamos apresentar os resultados da análise empírica das 

estratégias de hedge estático, dinâmico e híbrido, para as carteiras compostas por 

opções com barreira do tipo knock-in e knock-out definidas na tabela 1.  

Primeiramente, vamos analisar o resultado financeiro da carteira principal, definida 

na tabela 1, frente às oscilações do Ibovespa no ano de 2013. 

Figura 1 – Resultado Financeiro da Carteira de Opções Exóticas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A figura 1 permite acompanhar a evolução do valor de marcação a mercado da 

carteira, seu resultado financeiro acumulado (P&L) e o valor do Ibovespa em pontos. 

No período, o valor da carteira caiu de R$ 50 milhões para R$ 150 milhões 

negativos. Portanto, o resultado financeiro no período indica um prejuízo significativo 

de R$ 200 milhões, que ilustra a necessidade de adotar estratégias de hedge para 

carteiras de opções. 
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5.1 AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

A primeira etapa da análise é composta pela avaliação das estratégias de 

hedge para a carteira de opções exóticas quanto à sua efetividade. 

5.1.1 ESTRATÉGIA DE HEDGE ESTÁTICO 

O objetivo deste capítulo é avaliar o resultado da estratégia de hedge estático 

em relação à carteira composta por opções com barreira do tipo knock-in e knock-

out. A figura 2 demonstra a evolução do resultado financeiro da estratégia de hedge 

estático. 

Figura 2 – Resultado Financeiro da Estratégia de Hedge Estático 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Graficamente, é possível notar que a carteira de hedge estático possui 

comportamento semelhante à carteira de referência. Em termos de resultado 

financeiro, a diferença entre as estratégias é um prejuízo aproximadamente de R$ 

10 milhões.  

A tabela 5 mostra o resultado das estatísticas descritivas referentes aos resultados 

diários da estratégia de hedge estático.  
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Tabela 5 – Estatísticas Descritivas 

Estatística Valor 

Média (R$ mil) -40,25 

Mínimo (R$ mil) -2.998,5 

Máximo (R$ mil) 2.568,5 

Desvio-Padrão (R$ mil) 781,77 

Assimetria 0,09 

Curtose 2,31 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As estatísticas descritivas sobre os resultados diários da estratégia de hedge 

estático permitem tirar algumas conclusões. É possível verificar que no período a 

distribuição dos retornos apresentou uma média negativa em torno de R$ 40 mil e 

que a maior oscilação diária não foi maior do que R$ 3 milhões. Também é possível 

verificar características estruturais da distribuição dos resultados da estratégia por 

meio de um histograma, conforme apresentado na figura 3. 

Figura 3 – Histograma do P&L 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

2,5% 
4,1% 

3,3% 

7,9% 

12,9% 

26,1% 

16,6% 

11,6% 

8,3% 

3,7% 

0,4% 

2,5% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

<
 -

1
,5

[-
1
,5

 ;
 -

1
,2

)

[-
1
,2

 ;
 -

0
,9

)

[-
0
,9

 ;
 -

0
,6

)

[-
0
,6

 ;
 -

0
,3

)

[-
0
,3

 ;
 0

,0
)

[0
,0

 ;
 0

,3
)

[0
,3

 ;
 0

,6
)

[0
,6

 ;
 0

,9
)

[0
,9

 ;
 1

,2
)

[1
,2

 ;
 1

,5
)

>
=

 1
,5

Histograma 



47 
 

Para avaliar a efetividade do hedge utilizando critérios estatísticos, podemos 

estruturar um teste de hipóteses baseado em um modelo de regressão linear dos 

retornos da carteira replicante em relação aos retornos da carteira original. A figura 4 

permite avaliar graficamente essa relação.  

Figura 4 – Regressão dos Retornos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados da regressão acima são apresentados na tabela 6 e a análise da 

variância do modelo na tabela 7. 

Tabela 6 – Resultados da Regressão 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t P-valor R² 

Intercepto 0,0033 0,0021 1,5999 0,1109 0,9543 

Inclinação 0,8151 0,0161 50,4739 0,0000  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 7 – Tabela de Análise de Variância 

 

Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrados 

Médios 
Estatística F 

Nível de 

Significância 

Regressão 1 2,7602 2,7602 2.547,62 0,00% 

Resíduo 250 0,2709 0,0011  
 

Total 251 3,0310    

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Pela estatística F é possível verificar, para qualquer nível de significância, que 

rejeitamos a hipótese de independência entre os retornos. O R² da regressão mostra 

que os retornos da carteira replicante explicam 95,4% dos retornos da carteira 

original. A análise dos coeficientes individuais mostra que, com um nível de 

significância de 5%, não rejeitamos a hipótese de nula (       ) para o intercepto 

do modelo. Para a inclinação do modelo, rejeitamos a hipótese nula (       ), a 

qualquer nível de significância. 

Sob a ótica dos custos de transação, para estratégia de hedge estático, não é 

necessário efetuar o rebalanceamento da carteira replicante, que leva a um custo 

nulo para esse quesito. O único custo associado à estratégia de hedge estático é o 

custo de aquisição das opções plain vanilla no inicio da operação. Para essa 

carteira, o custo estimado segundo a regra estabelecida pela BM&FBovespa é de 

R$ 14.988,25. Com relação aos aspectos operacionais, a estratégia de hedge 

estático pode ser inviável no mercado brasileiro, devido às restrições de liquidez 

aqui presentes. Na prática, muitas vezes não é possível montar posições em opções 

plain vanilla com preço de exercício equivalente ao descrito pela metodologia. 
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5.1.2 ESTRATÉGIA DE HEDGE DINÂMICO 

O objetivo deste capítulo é avaliar o resultado da estratégia de hedge dinâmico 

em relação à carteira composta por opções com barreira do tipo knock-in e knock-

out. A figura 5 demonstra a evolução do resultado financeiro da estratégia de hedge 

dinâmico. 

Figura 5 – Resultado Financeiro da Estratégia de Hedge Dinâmico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Graficamente, é possível notar que a carteira replicante apresentou um 

comportamento semelhante à carteira de referência. Em termos de resultado 

financeiro, a diferença entre as estratégias é um prejuízo aproximadamente de R$ 

12,5 milhões. 
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A tabela 8 mostra o resultado das estatísticas descritivas referentes ao resultado da 

estratégia de hedge estático. 

Tabela 8 – Estatísticas Descritivas 

Estatística Valor 

Média (R$ mil) -50,11 

Mínimo (R$ mil) -3.305,7 

Máximo (R$ mil) 4.597,7 

Desvio-Padrão (R$ mil) 850,38 

Assimetria -0,34 

Curtose 5,82 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As estatísticas descritivas sobre os resultados diários da estratégia de hedge 

estático permitem tirar algumas conclusões. É possível verificar que para o período a 

distribuição dos retornos apresentou uma média negativa em torno de R$ 50 mil e 

que a maior oscilação diária não foi maior do que R$ 4,6 milhões. Também é 

possível verificar características estruturais da distribuição dos resultados da 

estratégia por meio de um histograma, conforme apresentado na figura 6. 

Figura 6 – Histograma do P&L 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para avaliar a efetividade do hedge utilizando critérios estatísticos, podemos 

estruturar um teste de hipóteses baseado em um modelo de regressão linear dos 

retornos da carteira replicante em relação aos retornos da carteira original. A figura 7 

permite analisar graficamente essa relação.  

Figura 7 – Regressão dos Retornos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados da regressão acima são apresentados na tabela 9 e a análise da 

variância do modelo na tabela 10. 

Tabela 9 – Resultados da Regressão 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t P-valor R² 

Intercepto 0,0004 0,0019 0,2197 0,8263 0,9711 

Inclinação 0,9814 0,0152 64,4170 0,0000  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 10 – Tabela de Análise de Variância 

 

Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrados 

Médios 
Estatística F 

Nível de 

Significância 

Regressão 1 3,9184 3,9184 4.149,55 0,00% 

Resíduo 250 0,2361 0,0009  
 

Total 251 4,1525    

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Pela estatística F é possível verificar, para qualquer nível de significância, que 

rejeitamos a hipótese de independência entre os retornos. O R² da regressão mostra 

que os retornos da carteira replicante explicam 97,1% dos retornos da carteira 

original. A análise dos coeficientes individuais mostra que, com um nível de 

significância de 5%, não rejeitamos a hipótese de nula (       ) para o intercepto 

do modelo. Para a inclinação do modelo, não rejeitamos a hipótese nula (       ), 

a qualquer nível de significância. Portanto, a análise das estatísticas mostrou que o 

comportamento da estratégia dinâmica está de acordo com o esperado. 

Sob a ótica dos custos de transação, para estratégia de hedge dinâmico, não é 

necessário efetuar a aquisição das opções plain vanilla no inicio da operação, que 

leva a um custo nulo nesse quesito. O único custo associado a essa estratégia é 

aquisição do ativo subjacente para rebalancear dinamicamente a carteira replicante. 

Para essa carteira foi utilizado o critério de rebalanceamento diário e o custo 

estimado segundo a regra estabelecida pela BM&FBovespa é de R$ 308.197,00. É 

possível melhorar a eficiência da estratégia de replicação dinâmica incluindo os 

riscos associados ao vega das opções em metodologia conhecida com delta-vega 

hedge. Mas para isso, seria necessário incluir na carteira replicante um derivativo 

que possuísse como ativo subjacente à volatilidade das opções. Optamos por não 

utilizar a metodologia por conta da inexistência de um derivativo de volatilidade no 

mercado brasileiro. 
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5.1.3 ESTRATÉGIA HÍBRIDA DE HEDGE  

O objetivo deste capítulo é avaliar o resultado da estratégia híbrida de hedge, 

que é uma combinação da estratégia de hedge estático e hedge dinâmico em 

relação à carteira composta por opções com barreira do tipo knock-in e knock-out. A 

figura 7 demonstra a evolução do resultado financeiro da estratégia híbrida de 

hedge. 

Figura 8 – Resultado Financeiro da Estratégia híbrida de hedge  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Graficamente, é possível notar que a carteira replicante apresentou um 

comportamento semelhante à carteira de referência. Em termos de resultado 

financeiro, a diferença entre as estratégias é um prejuízo aproximadamente de R$ 

13,8 milhões.  
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A tabela 11 mostra o resultado das estatísticas descritivas referentes ao resultado da 

estratégia de hedge estático. 

Tabela 11 – Estatísticas Descritivas 

Estatística Valor 

Média (R$ mil) -54,30 

Mínimo (R$ mil) -2.696,9 

Máximo (R$ mil) 1.896,9 

Desvio-Padrão 408,94 

Assimetria -1,33 

Curtose 13,62 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As estatísticas descritivas sobre os resultados diários da estratégia de hedge 

estático permitem tirar algumas conclusões. É possível verificar que para o período a 

distribuição dos retornos apresentou uma média negativa em torno de R$ 54 mil e 

que a maior oscilação diária não foi maior do que R$ 3 milhões. Também é possível 

verificar características estruturais da distribuição dos resultados da estratégia por 

meio de um histograma, conforme apresentado na figura 9. 

Figura 9 – Histograma do P&L 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para avaliar a efetividade do hedge utilizando critérios estatísticos, podemos 

estruturar um teste de hipóteses baseado em um modelo de regressão linear dos 

retornos da carteira replicante em relação aos retornos da carteira original. A figura 

10 permite analisar graficamente essa relação.  

Figura 10 – Regressão dos Retornos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados da regressão acima são apresentados na tabela 12 e a análise da 

variância do modelo na tabela 13. 

Tabela 12 – Resultados da Regressão 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t P-valor R² 

Intercepto 0,0010 0,0008 1,2158 0,2252 0,9945 

Inclinação 0,9738 0,0065 149,6877 0,0000  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 13 – Tabela de Análise de Variância 

 

Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrados 

Médios 
Estatística F 

Nível de 

Significância 

Regressão 1 3,9393 3,9393 22.406,41 0,00% 

Resíduo 250 0,0440 0,0002  
 

Total 251 3,9833    

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Pela estatística F é possível verificar, para qualquer nível de significância, que 

rejeitamos a hipótese de independência entre os retornos. O R² da regressão mostra 

que os retornos da carteira replicante explicam 99,5% dos retornos da carteira 

original. A análise dos coeficientes individuais mostra que, com um nível de 

significância de 5%, não rejeitamos a hipótese de nula (       ) para o intercepto 

do modelo. Para a inclinação do modelo, não rejeitamos a hipótese nula (       ), 

a qualquer nível de significância. Portanto, a análise das estatísticas mostrou que o 

comportamento da estratégia híbrida está de acordo com o esperado. 

Sob a ótica dos custos, para estratégia híbrida de hedge devem ser considerados os 

dois tipos de custo de transação. O custo associado à estratégia estática é o custo 

de aquisição das opções plain vanilla no inicio da operação e custo associado à 

estratégia dinâmica é o custo de rebalanceamento da carteira. O custo estimado 

segundo a regra estabelecida pela BM&FBovespa é de R$ 14.988,25 para estratégia 

estática e de R$ 51.029,01 para estratégia dinâmica. Portanto, o custo total de 

hedge é de R$ 66.017,26. 
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5.2 ANÁLISES DE RESULTADOS 

A segunda etapa dos resultados é composta pela análise comparativa das 

estratégias de hedge para carteira principal de opções exóticas e pela análise 

estrutural dos resultados para as carteiras complementares. 

5.2.1 ANÁLISE COMPARATIVA 

No capítulo anterior foram avaliadas todas as estratégias de hedge do trabalho. 

Do ponto de vista estatístico verificamos que todas elas são eficientes para carteiras 

de opções exóticas no mercado brasileiro. Para avaliação comparativa das 

estratégias, vamos levar em conta os aspectos estatísticos em conjunto com os 

custos de transação. A tabela 14 traz um resumo das principais variáveis utilizadas 

para análise. 

Tabela 14 – Resumo dos Resultados  

Resultados  Hedge Estático Hedge Dinâmico Hedge Híbrido 

Inclinação 0,8151 0,9814 0,9738 

Poder Explicativo 95,43% 97,11% 99,44% 

Mínimo (R$ mil) -2.998,5 -3.305,7 -2.696,9 

Máximo (R$ mil) 2.568,5  4.597,7 1.896,9 

Erro Quadrático 

Médio (mil) 
781,7 850,4 408,9 

Custo (R$ mil) 15,0  308,2 66,0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

É possível verificar, analisando os coeficientes estimados para inclinação (0,98 

contra 0,82) e o poder explicativo dos modelos (97,1% contra 95,4%), que a 

estratégia de hedge dinâmico é mais eficiente que a estratégia de hedge estático. 

Todavia, o custo de implementação da estratégia de hedge dinâmico é muito mais 

alto que o da estratégia de hedge estático (R$ 308 mil contra R$ 15 mil). 
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No trade-off entre eficiência e custo, surge uma alternativa bem interessante que 

permite combinar os pontos fortes das duas estratégias originais. A estratégia 

híbrida combina a eficiência estatística do hedge dinâmico com a redução do custo 

do hedge estático. Comparativamente, a estratégia híbrida de hedge é mais eficiente 

que as outras estratégias nos aspectos mais importantes, pois apresenta melhor 

poder explicativo e menor erro quadrático médio. Apesar de ser executado com o 

mesmo critério de rebalanceamento do hedge dinâmico, o hedge híbrido possui um 

custo total bem inferior que o primeiro, uma vez que grande parte do risco da 

carteira de opções exóticas foi neutralizado pelo hedge estático. 

É interessante notar que a estratégia híbrida de hedge abre caminho para 

implantação da estratégia de hedge estático no mercado brasileiro. Embora muitas 

vezes não seja possível montar posições em opções plain vanilla com preço de 

exercício equivalente ao descrito pela metodologia, é possível viabilizar a estratégia 

escolhendo uma série de opções plain vanilla com características semelhantes a 

essas opções. Embora tal escolha diminua a efetividade da estratégia estática, não 

é esperada a perda de eficiência no sentido agregado uma vez que será efetuado o 

hedge dinâmico do risco residual da carteira. 

  



59 
 

5.2.2 ANÁLISE ESTRUTURAL 

A análise das estratégias do ponto de vista estrutural tem por objetivo verificar 

qual o impacto das alterações das características de risco das carteiras nos 

resultados de hedge. A tabela 15 fornece um conjunto de resultados que podem ser 

utilizados para análise. 

Tabela 15 – Resumo dos Resultados 

Resultados  Carteira  Hedge Estático Hedge Dinâmico Hedge Híbrido 

Poder Explicativo 

A 96,73% 97,16% 99,94% 

B 97,63% 97,53% 97,93% 

C 94,67% 96,24% 99,80% 

D 84,35% 98,26% 99,77% 

E 73,37% 97,55% 99,94% 

Inclinação 

A 1,3123 0,9973 0,9983 

B 0,6574 1,0160 1,0358 

C 1,3161 0,9724 0,9977 

D 1,6044 0,9939 1,0011 

E 1,1649 0,9988 1,0030 

Erro Quadrático 

Médio 

A 11.246,2 10.681,4 1.225,2 

B 29.768,4 12.467,5 7.295,6 

C 13.650,8 13.514,4 4.315,0 

D 29.906,9 13.223,4 2.858,6 

E 10.043,1 6.827,1 480,9 

Custo (R$ mil) 

A 80,6 3.888,9 786,7 

B 60,2 4.651,9 1.882,5 

C 30,4 4.098,5 835,4 

D 38,7 5.089,3 1.618,2 

E 35,9 3.534,8 375,7 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A tabela 15 demonstra que os resultados apresentados no capítulo anterior são 

mantidos, mesmo alterando as características estruturais das carteiras. A estratégia 

híbrida é mais eficiente que as demais e apresenta um custo reduzido quando 

comparada com a estratégia de hedge dinâmico. A discussão dos resultados 

individuais das carteiras A, B, C, D e E pode ser fundamentada a partir das 

informações da tabela e com base nos gráficos dos resultados financeiros. 

Figura 11 – Resultado Financeiro das Estratégias para Carteira A 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Graficamente, é possível notar que a estratégia híbrida de hedge é mais aderente ao 

valor marcado a mercado da carteira A. Os resultados estatísticos demonstram uma 

inclinação de 0,9983, com o maior poder explicativo de 99,9% e o menor EQM 

dentre as estratégias. O custo de hedge híbrido é aproximadamente 5 vezes menor 

que o custo do hedge dinâmico. Os resultados para uma carteira com resultado 

positivo demonstram que a estratégia híbrida de hedge pode ser considerada a mais 

eficiente. 
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Figura 12 – Resultado Financeiro das Estratégias para Carteira B 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Graficamente, é possível notar que a estratégia híbrida de hedge é mais aderente ao 

valor marcado a mercado da carteira B. Os resultados estatísticos demonstram uma 

inclinação de 1,0358, com o maior poder explicativo de 97,9% e o menor EQM 

dentre as estratégias. O custo de hedge híbrido é aproximadamente 2,5 vezes 

menor que o custo do hedge dinâmico. Os resultados para uma carteira com 

resultado negativo demonstram que a estratégia híbrida de hedge pode ser 

considerada a mais eficiente. 
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Figura 13 – Resultado Financeiro das Estratégias para Carteira C 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Graficamente, é possível notar que a estratégia híbrida de hedge é aderente ao valor 

marcado a mercado da carteira C. Os resultados estatísticos demonstram uma 

inclinação de 0,9977, com o maior poder explicativo de 99,8% e o menor EQM 

dentre as estratégias. O custo de hedge híbrido é aproximadamente 5 vezes menor 

que o custo do hedge dinâmico. Os resultados para uma carteira cujo delta é o fator 

de risco predominante demonstram que a estratégia híbrida de hedge pode ser 

considerada a mais eficiente. 
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Figura 14 – Resultado Financeiro das Estratégias para Carteira D 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Graficamente, é possível notar que a estratégia híbrida de hedge é aderente ao valor 

marcado a mercado da carteira D. Os resultados estatísticos demonstram uma 

inclinação de 1,0011, com o maior poder explicativo de 99,7% e o menor EQM 

dentre as estratégias. O custo de hedge híbrido é aproximadamente 3 vezes menor 

que o custo do hedge dinâmico. Os resultados para uma carteira cujo gama é o fator 

de risco predominante demonstram que a estratégia híbrida de hedge pode ser 

considerada a mais eficiente. É interessante notar que nesse contexto a estratégia 

de hedge estático tem uma perda de eficiência significativa, com uma inclinação de 

1,6044 e um poder explicativo de 84,3%. 
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Figura 15 – Resultado Financeiro das Estratégias para Carteira E 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Graficamente, é possível notar que a estratégia híbrida de hedge é aderente ao valor 

marcado a mercado da carteira D. Os resultados estatísticos demonstram uma 

inclinação de 1,0030, com o maior poder explicativo de 99,9% e o menor EQM 

dentre as estratégias. O custo de hedge híbrido é aproximadamente 9 vezes menor 

que o custo do hedge dinâmico. Os resultados para uma carteira cujo vega é o fator 

de risco predominante demonstram que a estratégia híbrida de hedge pode ser 

considerada a mais eficiente. É interessante notar que nesse contexto a estratégia 

de hedge estático tem uma perda de eficiência significativa, com uma inclinação de 

1,1649 e um poder explicativo de 73,4%. 
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6 CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho é efetuar uma análise empírica das estratégias de 

hedge estático e hedge dinâmico, aplicadas a uma carteira de opções exóticas 

composta por opções com barreira do tipo knock-in ou knock-out no mercado 

brasileiro.  

Os resultados da análise permitiram concluir que as estratégias de hedge avaliadas 

são eficientes do ponto de vista estatístico. Contudo, é importante salientar que 

devido às características de liquidez do nosso mercado, pode ser difícil implementar 

a estratégia de hedge estático de maneira efetiva. Em termos comparativos, a 

estratégia de hedge dinâmico mostrou um nível de proteção maior que a estratégia 

estática, principalmente em carteiras mais expostas aos riscos gama e vega. 

Todavia, os seus custos de transação podem ser mais de 10 vezes maiores que os 

custos da estratégia estática. Esse trade-off entre eficiência estatística e eficiência 

de custos motivou o desenvolvimento de uma abordagem alternativa. 

De forma alternativa, foi desenvolvida uma estratégia híbrida de hedge, composta 

pela combinação da estratégia estática e dinâmica. A análise empírica mostrou que 

a estratégia híbrida é mais eficiente do ponto de vista estatístico que as demais e 

possui custo reduzido quando comparada à estratégia de hedge dinâmico. Sob a 

ótica da eficiência num contexto mais amplo, a estratégia híbrida é a mais eficiente 

para o hedge para carteiras de opções exóticas no mercado brasileiro. Podemos 

considerar o seu desenvolvimento como a maior contribuição do trabalho. 

É importante apresentar algumas considerações finais desta dissertação, que de 

forma inédita para o mercado brasileiro, obteve sucesso em definir a melhor 

estratégia para hedge para carteiras de opções exóticas. Apesar da análise estrita 

de uma carteira composta por opções com barreira do tipo knock-in e knock-out, é 

possível, sem perda de generalidade, estender a estratégia a outros tipos de 

opções. Para trabalhos futuros sugerimos a avaliação das estratégias de hedge para 

outros tipos de opções exóticas e outros indexadores. 
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