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RESUMO 

 

Este trabalho propõe comparar dois modelos de precificação de opções de índice de 

taxa de juros utilizados no mercado brasileiro e verificar o modelo de melhor 

desempenho. Os modelos comparados são os de Heath-Jarrow-Merton com jumps de 

Musiela (1994) e o de Black com expectativas do COPOM de De Genaro & Avellaneda 

(2012), que são utilizados por diversos investidores do mercado financeiro. Para a 

comparação dos modelos foram utilizadas estruturas de opções, preços negociados 

e preço teórico calculado pela Bolsa de Valores Brasileira (B3). Os resultados das 

comparações mostraram um desempenho superior de modelo proposto por De 

Genaro & Avellaneda (2012) em todos os aspectos, mostrando-se mais adequado à 

realidade das opções brasileiras. 

 

Palavras-chave: Derivativos de taxas de Juros. IDI. Opções de IDI. COPOM. 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper proposes to compare two Options pricing models of interest rate index used 

in the Brazilian market and verify the best performance model. The models compared 

are those of Heath-Jarrow-Merton with jumps of Musiela (1994) and Black Model with 

expectations of the COPOM of De Genaro & Avellaneda (2012), that are used by 

diverse investors of the financial market. For the comparison of the models we used 

option structures, negotiated prices and the theoretical price calculated by the Brazilian 

Stock Exchange (B3). The results of the comparisons showed a superior model 

performance proposed by De Genaro & Avellaneda (2012) in all aspects, proving to 

be more adequate to the reality of the Brazilian options. 

 

Keywords: Interest derivatives. IDI.IDI options. COPOM. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os derivativos de taxa de juros são de suma importância para o mercado 

financeiro mundial. Atualmente, no Brasil, o futuro de DI (Depósito Interbancário de 1 

dia), é o derivativo que mais possui negócios realizados (BANK FOR 

INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2017). Seu índice (IDI), criado em 2009 com valor 

teórico de 100.000 pontos, é corrigido diariamente pela Taxa Média de Depósitos 

Interfinanceiros de Um Dia (DI) calculado pela CETIP. Com o intuito de criar um 

instrumento semelhante aos utilizados nos mercados internacionais para a proteção 

de taxas de juros (caplets e floorlets) a B3 criou as Opções de IDI. 

O modelo de precificação dessas opções não é algo consensual entre os 

investidores do Mercado Financeiro e possui vasta literatura. Os preços das estruturas 

dessas opções refletem a expectativa de alteração na taxa de juros na Reunião do 

Comitê de Política Monetária - COPOM, pelo Banco Central até o vencimento da 

opção. Este fator faz com que haja necessidade de adaptação dos modelos 

conhecidos para a realidade brasileira. Por conta disso investidores estrangeiros 

muitas vezes preferem abster-se do produto. 

Vieira e Pereira (2000) adaptaram o modelo proposto por Vasicek (1977) e 

Jamshidian (1989) à realidade brasileira. Silva (1997) realizou a adaptação do modelo 

de Black, Derman e Toy (1990). Ornelas e Barbachan por sua vez utilizaram o modelo 

CIR (COX, INGERSOLL E ROSS, 1985 apud ORNELAS; BARBACHAN, 2003).  

Um dos modelos utilizados atualmente é o proposto por Brace e Musiela (1994). 

O modelo Heath-Jarrow-Morton (HJM) com jumps (saltos do COPOM) é utilizado por 

algumas instituições financeiras. Outro modelo em ascensão é o modelo de Black 

(CARREIRA; BROTOWICZ, 2016) com a adaptação de De Genaro e Avellaneda 

(2012) utilizando o Discrete Time Markov Chain (DTMC) com o intuito de incorporar 

as probabilidades das decisões de taxa básica de juros na precificação da opção. 

O objetivo deste trabalho é comparar os dois modelos de precificação das 

Opções de IDI (HJM com Jumps e Black com DTMC) através de simulações dos 

modelos e verificação com os negócios realizados e preços teóricos da B3 com o 

intuito de verificar o modelo que mais se adapta à realidade brasileira de forma a 

auxiliar na escolha do método de precificação dos investidores que possuem interesse 

neste mercado. 
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Esta dissertação está dividida em cinco capítulos, incluindo esta introdução. No 

segundo capítulo, de revisão bibliográfica, será apresentado a importância destas 

opções, os modelos já testados que são propostos para precificação das opções como 

o de Vasicek com processo de Wierner, CIR, árvore binomial e Black-Derman-Toy. 

Após a descrição destes modelos o capítulo ainda contempla o método de ajuste de 

volatilidade utilizado neste trabalho (SABR), o modelo de Black com expectativas do 

COPOM e o tipo de cálculo de volatilidade implícita. 

No terceiro capítulo, será introduzido os modelos a serem comparados e suas 

formulações e a metodologia de comparação dos mesmos, onde foi selecionado 

estruturas de volatilidades para comparação de preços e o cálculo de interpolação da 

curva de volatilidade. No quarto capítulo, serão expostos os resultados dos modelos 

testados e a verificação de desempenho dos mesmos. No quinto capítulo, será 

apresentado as conclusões finais do estudo e as sugestões para novos trabalhos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo irá apresentar os derivativos de juros no mercado brasileiro. Em 

seguida, serão apresentadas as principais teorias existentes para precificação das 

opções de juros no mercado mundial e suas adaptações para o mercado brasileiro. 

Na última seção será apresentado o modelo de calculo de volatilidade. 

 

2.1 Derivativos de juros no Brasil 

 

Segundo o Relatório Semianual de mercado de balcão, operações de taxa de 

juros representam mais de 76% do mercado de derivativos mundial. (BANK FOR 

INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2017). Muitos participantes procuram proteger 

suas posições via opções de juros. No Brasil, um dos derivativos com mais liquidez 

no mercado financeiro é a taxa de juros futura do Certificado de Depósitos 

Interbancários (CDI). Diversos investidores do mercado financeiro especulam e 

montam posições nos mais diversos tipos de vencimentos. A curva a termo taxa de 

juros, representa a expectativa de taxa de juros no longo prazo, dado as possibilidades 

de aumento ou de queda da taxa básica de juros da economia. 

Em meio a isso, como forma de se proteger e até especular sobre essas taxas, 

as opções que derivam do DI são as que mais possuem contratos em aberto na B3 

(BMFBOVESPA), porém o mercado brasileiro de opções de juros possui suas 

peculiaridades. Com o intuito de criar produtos semelhantes ao Caps e Floors, que 

são opções feitas para travar possíveis oscilações de taxas (efeitos semelhantes a 

calls e puts como “hedge”) dado que os investidores possuam pagamentos ou 

recebíveis a uma taxa de juros que pode oscilar de acordo com a decisão de política 

monetária (BMFBOVESPA OF022). 

Essas opções, que são utilizados nas principais bolsas do mundo, foram 

replicadas na BMFBOVESPA através da criação de um Índice teórico referenciado à 

essas taxas de juros (Selic e DI1). 

 

2.1.1 O futuro de DI 

 

Segundo o boletim diário da B3, onde constam estatísticas de contratos 

negociados de mercadorias e seus futuros, mais de um milhão de contratos de DI1 
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futuro são negociados todos os dias, sendo mais de 20 milhões de contratos em aberto 

nos mais diferentes vértices de vencimento. Através deste contrato é possível 

transferir os riscos não desejáveis entre os diversos participantes do mercado. 

 

2.1.2 A dinâmica do futuro de DI 

 

A compra de um contrato de futuro de DI (e consequente venda de P U) é 

recomendada quando o investidor deseja efetuar um hedge para um possível aumento 

na taxa de juros; Venda de taxa pré-fixada.  

A venda de um contrato de futuro de DI (e consequente compra de P U) é 

recomendada quando o investidor deseja efetuar um hedge para uma possível queda 

na taxa de juros; O contrato futuro de DI de 1 dia é um contrato negociado na BM&F 

Bovespa no qual duas partes se comprometem, uma a pagar e a outra a receber, a 

taxa de juro efetiva entre a data de negociação até a data de vencimento do contrato. 

Na data de vencimento do contrato, o preço de ajuste é definido como 100.000. Desta 

maneira, o resultado final, no vencimento, pode ser obtido pela comparação entre o P 

U original, corrigido pela taxa de juros acumulada no período e 100.000. Podemos 

escrever o preço na data t como 

 

𝑉(𝑡, 𝑇, 𝑅) =
100.00

𝑓𝑡(𝑡, 𝑇, 𝑅)
 

 

Onde, 𝑓𝑡(𝑡, 𝑇, 𝑅) é o fator calculado utilizando-se a taxa 𝑅 (𝑡, 𝑇). Aqui é 

importante notar que o valor de V independe da forma como o fator 𝑓𝑡 é 

composto (continuamente, anualmente, semestralmente, etc), sendo 

importante somente que o fator seja calculado corretamente 

dependendo da forma como a taxa 𝑅 é calculada. 

 

2.2 As opções de DI 

 

No Brasil, para se proteger das variações de taxas de juros, bem como as 

possíveis decisões de taxa de juros definidas pelo Banco Central, existem as IDIs. 

O Índice DI foi criado em 2009, com valor teórico de 100.000 de forma que 

diariamente é contabilizada pela taxa DI Over. 
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𝐼𝐷𝐼𝑑 = 𝐼𝐷𝐼𝑑−1 + (1 + 𝐷𝐼)
1

252
  

 

A partir deste Índice derivam-se as opções. Seus strikes variam de 100 em 100 

e através de estratégias dessas opções é possível se posicionar em cenários de 

decisões de taxas de juros do BC. 

Apesar de ser um mercado de balcão, ou seja, não possuir liquidez disponível 

em tela, as opções de IDI são as que possuem maiores volumes negociados, se 

comparados com outros derivativos do segmento BMF. 

Há uma discussão em torno da melhor precificação para opções de IDI (Índice 

DI). Existem diversos métodos de precificar esse derivativo, dado que o CDI 

(Certificado de Depósitos Interbancários de 1 Dia) é o ativo principal e o IDI é um 

índice baseado no CDI, ou seja, um ativo secundário. Para avaliar o preço de uma 

opção de um título pré-fixado, por exemplo, podemos usar metodologias que utilizam 

precificação livre de arbitragem. Esta metodologia considera como dados os preços 

de um conjunto de ativos primários, assim como sua evolução estocástica, para então 

precificar um conjunto de ativos secundários. 

Esta precificação se faz pela construção de uma carteira composta por ativos 

primários, dinamicamente rebalanceada no tempo, de tal modo que o fluxo de caixa e 

o valor dessa carteira replicam o fluxo de caixa e o valor do ativo secundário. Assim 

temos um cenário neutro ao risco, dentro do qual as opções são precificadas. Os 

diversos modelos para precificação de taxa de juros se baseiam num processo 

estocástico para a taxa de juros de curto prazo (r) risk neutral. Um grande número de 

modelos considera apenas uma variável (ou fator) estocástica, e por isso são 

chamados de modelos de um fator. 

 

2.2.1 O processo de Wiener no Modelo de Vasicek 

 

Para Barbachan, o método mais eficaz é o que considera o processo de Wiener 

definido no modelo de Vasicek por:  

𝑑𝑟 = 𝑚(𝑟)𝑑𝑡 + 𝑠(𝑟)𝑑𝑊𝑡 
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Onde: r é a taxa de juros de curto prazo; 𝑚(𝑟) é o chamado de 

tendência, 𝑠(𝑟) é chamado de difusão; 𝑡 é o tempo e 𝑊 é o 

processo de Wiener. 

 

Vasicek (1977) obteve então uma expressão analítica para o preço de um título 

pré-fixado baseado no processo acima. Mais tarde, Jamshidian (1989) desenvolveu 

uma fórmula de precificação de opções européias sobre títulos pré-fixados usando o 

modelo de Vasicek. Um dos problemas do modelo de Vasicek é que as taxas de juros 

nominais podem se tornar negativas. Outro problema é que a volatilidade da taxa de 

juros é constante, o que não acontece nos dados reais. Vieira e Pereira (2000) 

desenvolveram uma fórmula fechada para avaliação de opções sobre IDI supondo 

que a taxa de juros de curto prazo segue esse processo de reversão à média de 

Vasicek. 

 

2.2.2 O Modelo CIR e suas variações 

 

Com o intuito de resolver o problema das taxas de juros negativas, Cox, 

Ingersoll e Ross (1985) criaram um modelo conhecido como CIR, onde o termo 

estocástico aparece multiplicado por √𝑟. Dessa forma, quando a taxa de juros cresce, 

sua variância também sobe, e vice-versa.  O processo, que também apresenta 

reversão à média, é descrito: 

𝑑𝑟𝑡 = 𝛽(𝛼 − 𝑟)𝑑𝑡 + 𝛼√𝑟𝑑 𝑊𝑡 

 

Com a restrição: 2αβ ≥ σ2, para que as taxas de juros não fiquem negativas. 

Ao final da análise, Barbedo, Vicente e Lion (2010) afirmam que apesar do 

modelo CIR ser o mais próximo com as amostras de negócios, o trabalho conclui que 

uma análise com uma série temporal de preços maior seria necessária para verificar 

a existência ou não de um viés nos preços de mercado. O problema é que a opção de 

IDI tem pouca liquidez, com o mercado bastante concentrado em alguns poucos 

participantes, o que prejudica a análise. Aliás, num mercado pouco líquido é 

questionável supor que os preços convergem para seus valores teóricos, neste caso, 

valores livres de arbitragem. A presença de um grande número de investidores, 
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atentos às oportunidades de arbitragem, é que movimenta os preços de forma a que 

as arbitragens desapareçam. 

Almeida & Vicente (2012) colocam em prática a mistura de modelos de três 

fatores (Gaussiano e CIR), comparando o desempenho de uma versão estimada com 

apenas dados de títulos a uma versão estimada com base. Em ambos os títulos e 

dados de opções ambos o modelo de vínculo superestima o risco (formalmente 

medido por um teste estatístico de Kupiec). A versão da opção revela-se mais 

adequada, com desempenho comparável ao histórico de simulação. 

Os testes de independência entre violações (CHRISTOFFERSEN, 1998; 

LJUNG; BOX, 1978) confirmam que a versão da opção é ainda melhor do que a 

histórica de simulação, os resultados complementam uma literatura existente que 

analisa os mercados de obrigações / opções conjuntas. 

Através da lente de modelos dinâmicos da estrutura do termo. As opções de 

taxa de juros contêm informações sobre os momentos mais altos das taxas de juros 

que permitem o modelo para melhor estimar quantos de taxas de juros. Sob o modelo 

gaussiano, as opções que melhor identificam a volatilidade e a estrutura de correlação 

dos fatores que melhoram significativamente o VaR estimado. Estes resultados em 

conjunto sugerem que poderia ser útil para bancos e outras Instituições financeiras 

para realizar testes com conjuntos de dados integrados sobre instrumentos de taxa 

de juro, a fim de melhor gerir os seus riscos de taxa de juro. 

Um outro modelo, mais geral do que os anteriores, foi desenvolvido por Chan, 

Karolyi, Longstaff e Sanders (1992), e é conhecido como modelo CKLS. Ele também 

possui reversão à média, e permite que a volatilidade da taxa de juros dependa de 

uma potência  da própria taxa de juros.  A equação seria a seguinte: 

 

𝑑𝑟𝑡 = (𝛼 − 𝛽𝑟)𝑑𝑡 + 𝜎𝑟𝑦𝑑𝑊𝑡 

 

Os modelos de Dothan (1978) e Cox-Ingersoll-Ross não possuem reversão à 

média, mas têm a volatilidade aumentando junto com o nível da taxa de juros. Já o de 

Brennan-Schwartz (1980) possui reversão à média, e se distingue do CIR apenas pelo 

=1 ao invés do 0,5 do CIR. A vantagem do CIR está na possibilidade de encontrar 

uma fórmula fechada para a opção. 
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Entretanto, no trabalho de Chan et al. (1992) os modelos com  ≥1 se 

mostraram superiores aos com  <1, através de análises com dados reais de notas do 

Tesouro americano de um mês, no período de 1964 a 1989. 

O modelo de precificação de opções CIR (através de árvore binomial), apesar 

de simples, é de fundamental importância para o entendimento dos próximos, que 

podem ser considerados extensões deste. 

O método da árvore binomial procura estudar os possíveis preços finais do ativo 

objeto no vencimento da opção, considerando dois movimentos básicos no valor do 

ativo – subida (up), com probabilidade de ocorrência p, e descida (down), com 

probabilidade 1-p – a cada intervalo de tempo ΔT. Basicamente, supõe-se que o ativo 

segue uma caminhada aleatória (random walk). 

Para cada preço final, é, então, calculada a probabilidade total de ocorrência e 

atribuído um payoff. Somando-se os payoffs ponderados pela probabilidade de cada 

preço final do ativo, encontra-se o payoff esperado da opção no vencimento, 

bastando-se, apenas, trazê-lo a valor presente pela taxa de desconto para que se 

encontre o valor justo da opção na data de hoje. 

 

2.2.3 O MÉTODO DE HULL-WHITE 

 

Hull-White, que é uma extensão do modelo de Vasicek e um caso particular 

(Markov) do modelo HJM. Podemos dizer também que ele é o modelo de Vasicek com 

uma taxa de juros de longo prazo 𝜃(𝑡) que varia com o tempo. Ou que ele é o modelo 

de Ho-Lee com a introdução de reversão à média, ou seja, se o parâmetro a for zero, 

o modelo de Hull-White se transforma no de Ho-Lee. 

 

𝑑𝑟(𝑡) = [𝜃(𝑡) − 𝛼(𝑡)𝑟(𝑡)]𝑑𝑡 + 𝜎(𝑡)𝑑𝑊(𝑡) 

Onde, 

𝑟(𝑡) = ℯ−𝛼𝑡𝑟(0) +
𝜃

𝛼
(1 − ℯ−𝛼𝑡) + 𝜎ℯ−𝛼𝑡 ∫ ℯ𝛼𝓊

𝑡

0

𝑑𝑊(𝓊) 

 

2.2.4 O Modelo BDT 

 

Na precificação de Black, Derman & Toy (1990), para chegar ao preço da 

opção, o modelo gera uma árvore binomial das taxas de juros spot, do presente para 
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o futuro. Por ser um processo de Markov para 𝒓, a árvore gerada é recombinante (ao 

contrário do modelo HJM geral), o que torna o número de nós da árvore menor, 

economizando esforço computacional. Percorrendo a árvore de taxas spot do futuro 

para o presente, construímos as árvores de preços dos títulos e das opções utilizando 

avaliação neutra ao risco. 

 

𝑑l𝑛(𝑟) = [𝜃𝑡 +
𝜎𝑡

𝜎𝑡
ln (r)] 𝑑𝑡 + 𝜎𝑡𝑑𝑊𝑡   ,onde 

 é a taxa de juros; 

 é o valor do ativo na data de vencimento; 

é a volatilidade; 

é a variável de Movimento Browniano sobre a probabilidade de risco 

neutro. 

 

2.2.5 O Modelo Sabr para ajuste de volatilidade 

 

Paralelo a esses modelos, um dos modelos utilizados para a o ajuste de curva 

de volatilidade, dado que, uma vez o BC adotando uma boa condução de política 

monetária, a volatilidade do IDI tende a se concentrar apenas nos “deltas” de maior 

probabilidade, e excluindo outras possibilidades (não há presença de smile) é o 

Modelo de SABR (Sthocastic Alpha Beta Rho), através da interpolação da curva a 

termo e da precificação de sua volatilidade (vol do ativo objeto), e então transcrito para 

as IDIs. (Rouah) 

Apesar de toda a sofisticação teórica desses modelos, Barbachan diz que o 

modelo que é mais utilizado no mercado brasileiro de opções de IDI é o modelo de 

Black (1976). Ele se destina a opções sobre futuros, mas também é bastante utilizado 

para avaliação de opções sobre títulos pré-fixados. Trata-se de uma variação do 

modelo de Black & Scholes (1973), com o ativo objeto sendo um contrato futuro ao 

invés de ativo à vista. A equação de difusão seria: 

𝑑𝐹𝑡 = 𝜎𝑡𝐹𝑡
𝛽
𝑑𝑊𝑡 

𝑑𝜎𝑡 = 𝛼𝜎𝑡𝑑𝑍𝑡 

Onde, 
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𝜎𝑖𝑚𝑝𝑙 = 𝛼
log(𝐹0/𝐾)

𝐷(𝜁)
{1 + [

2𝛾2 − 𝛾1
2 + 1/𝐹𝑚𝑖𝑑

2

24
(
𝜎0𝐶(𝐹𝑚𝑖𝑑)

𝛼
)
2

+
𝜌𝛾1

4

𝜎0𝐶(𝐹𝑚𝑖𝑑)

𝛼
+

2 − 3𝜌2

24
] 𝜀} 

 

Para utilizar o modelo de Black em opções sobre taxas de juros, usa-se o preço 

a termo do título no lugar do preço do contrato futuro F. Portanto, o modelo é bastante 

parecido com  o B&S, supondo que o preço do ativo-objeto segue um passeio aleatório 

exponencial, possuindo assim uma distribuição log-normal. Novamente, não possui a 

chamada reversão à média. Além disso, o modelo de Black considera que a 

volatilidade do ativo-objeto é constante. Só que no caso de títulos pré-fixados, quanto 

maior o tempo até o vencimento, maior a volatilidade.  Somente no caso de a vida da 

opção ser muito curta em relação à vida  do título-objeto é que poderíamos supor uma 

volatilidade relativamente constante durante a vida da opção. 

Para a opção de IDI, o mercado brasileiro costuma usar o modelo de Black 

usando como ativo objeto o IDI corrigido pela taxa de juros esperada (DI Futuro) até 

a data do vencimento da opção, ou seja, cria-se um preço a termo do IDI. Como as 

opções de IDI do mercado brasileiro geralmente possuem um prazo muito curto, o 

problema da volatilidade decrescente fica amenizado. 

Um novo modelo foi publicado recentemente incluindo o processo Markoviano. 

Que é um tipo específico de processo estocástico onde os estados futuros de uma 

variável dependem apenas do estado atual. Muitas vezes, assume-se que preços de 

ativos no mercado financeiro sofrem este tipo de processo, que pode ser contínuo ou 

discreto. 

Um exemplo, adaptado de Hull (2010), pode ser dado para ilustrar a aplicação 

da premissa de movimento Markoviano. Considere que uma variável siga um 

processo Markoviano. Suponha ainda que o valor atual dela é 10 e que a mudança 

em seu valor durante um ano é ϕ(0,1), onde ϕ(m,v) representa uma distribuição de 

probabilidade normalmente distribuída com média m e variância v². Já que o processo 

é Markoviano, a mudança do valor em dois anos é a soma de duas distribuições 

normais, ambas com média zero e variância um, independentes. Quando adicionamos 

duas distribuições normais independentes, o resultado é uma distribuição normal cuja 

média é a soma das médias e a variância é a soma das variâncias. 

De modo geral, a mudança no valor da variável que segue um processo 

Markoviano com distribuição de probabilidades normal em um período de tempo T 

vale ϕ(m,vT), onde v e T se encontram na mesma base de tempo. 
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2.3 A problemática dos modelos de precificação 

 

Barbachan em seu paper de 2003 acredita que os modelos apresentados 

anteriormente apresentam um problema: a estrutura a termo gerada por eles não se 

ajusta automaticamente a estrutura a termo vigente no mercado real. Para resolver 

esse problema, surgiram os chamados modelos de não-arbitragem. Neles, as funções 

m e s passam a depender também do tempo além da taxa de juros de curto prazo r, 

determinando as funções são escolhidas de modo a ajustar o modelo a estrutura a 

termo atual. O modelo mais geral desta categoria é o HJM (HEATH, JARROW; 

MORTON, 1992). Outros modelos bastante conhecidos são casos particulares do 

HJM: o de Ho-Lee (1986), Hull- White (1990) e BDT (BLACK, DERMAN E TOY, 1990). 

Barbedo et al. (2010) utilizam como objeto de estudo para a precificação dessas 

opções o modelo de árvore HJM (Heat-Jarrow-Morton) onde se baseia nas oscilações 

de taxas de juros, baseando-se em condições livres de arbitragem “fitadas” através 

da curva de juros a termo, a volatilidade dessa curva a termo. Através de amostras de 

negócios realizados no balcão (OTC) e estudos realizados utilizando o modelo 

GARCH para previsão foi notado que este modelo é inapropriado para o apreçamento 

deste tipo de opção, dado que os preços negociados eram inferiores aos estimados 

pelo modelo. 

 

2.4 O Modelo de Black com saltos do COPOM (ADG) 

 

De Genaro & Avellaneda & Avellaneda, em um paper acadêmico, aplicou o 

modelo de Gauss-Markov no modelo de Black e obteve êxito (atualmente esse modelo 

é utilizados por muitos players) afirma que 

 

Muitos países em todo o mundo adotaram a Focalização da Inflação como 
uma regra estrita para a condução da sua política monetária. Por sua vez, os 
participantes do mercado rastreado cuidadosamente todas as reuniões 
programadas onde a taxa de juros alvo é definida e a negociação de 
derivativos para apostar em possíveis resultados. Taxa de juros padrão e os 
modelos não são adequados para lidar com eventos cronometrados 
determinísticos e o nível de mispricing é apresentado quando aplicado para 
preços de derivativos de taxa de juros. Com base nisso, desenvolvemos 
neste artigo um interesse estocástico capaz de endogenamente incorporar 
anúncios monetários. O Modelo incorpora a futura decisão monetária e, 
portanto, permite os futuros e opções de forma consistente. Calibramos o 
modelo para dados do Brasil. O Brasil veio com o lugar certo para aplicar o 
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nosso modelo porque adotou um regime de metas de inflação desde 1999 e 
não há um mercado de derivados de taxa de juro overnight muito líquido que 
são participantes do mercado a apostarem em futuras decisões monetárias. 
Quando comparado preços de mercado, o modelo apresentou bom 
desempenho e superou o modelo Vasicek padrão para o preço das opções 
de venda líquidas. Apesar do modelo ser aplicado a dados brasileiros que 
pode ser usado em outras jurisdições que anunciam as suas decisões de 
política em reuniões regularmente como Inglaterra, Austrália e até mesmo os 
EUA. (DE GENARO, A.; AVELLANEDA, M, 2012, tradução nossa). 

 

Partindo de um modelo de não arbitragem de um zero coupon bond com valor 

nominal igual a 1, 

𝑃(𝑡, 𝑣) = 𝐸 (exp(−∫ 𝑅𝑠𝑑𝑠
𝑣

𝑡

)) 

Onde, 

𝑅𝑡 = 𝑟𝑡 + 𝜃l 

No modelo discreto de tempo da corrente de markov existe um conjunto de 

probabilidades de n estados possíveis Γ(t) em um determinado instante t e um 

conjunto de probabilidades (Φ) que leva das probabilidades dos possíveis estados do 

instante anterior (Γ(t − 1)) às probabilidades dos possíveis estados do instante 

imediatamente posterior. Uma representação deste modelo é: 

 

𝑟(𝑡) = 𝑟(𝑡 − l) ,onde 

 

𝑟(𝑡) = [ℙ[𝜃1](𝑡)ℙ[𝜃2](𝑡) ∙∙∙ ℙ[𝜃𝑛](𝑦)] 

 

ϕ = [
ℙ(1,1) ⋯ ℙ(1, 𝑛)

⋮ ⋱ ⋮
ℙ(𝑛, 1) ⋯ ℙ(𝑛, 𝑛)

] 

 

No caso, o termo ℙ[𝜃𝑛](𝑡) representa a probabilidade de no instante 𝑡, o 

sistema estar no estado 𝜃𝑛. E ainda, o termo ℙ(𝑛, 𝑝) representa a probabilidade do 

sistema ir para o estado 𝜃𝑛dado que ele se encontra no estado 𝜃𝑝. Ao conjunto destas 

probabilidades condicionais dá-se o nome de Matriz de Transição. 

Algumas propriedades importantes deste modelo: 

∑ℙ(𝑖, 𝑗) = 1

𝑛

𝑖=1
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• Ou seja, a somatória de todos os elementos de cada coluna da matriz de 

transição é igual a 100%; 

• As probabilidades dos n estados possíveis de t dependem exclusivamente das 

probabilidades dos n estados possíveis de t −1. 

 

Aplicando este modelo sobre o modelo de Precificação de Black-76, nas IDIs 

temos: 

 

𝑐(𝑡) = 𝐸 [
𝐼𝐷𝐼𝑆𝑝𝑜𝑡 × 𝑒𝑥𝑝(∫ 𝑟𝑠𝑑𝑠 + ∑ 𝜃(𝑡𝑖) × (𝑣 − 𝑡𝑖)

𝑛
𝑖=1

𝑣

𝑡
)

−𝐼𝐷𝐼𝑆𝑝𝑜𝑡 × exp (𝑟𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 × (𝑣 − 𝑡))
] ×

1

𝑓(𝑡,𝑣)
  ,onde 

 

𝐼𝐷𝐼𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 = 𝐼𝐷𝐼𝑆𝑝𝑜𝑡 × exp (𝑟𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 × (𝑣 − 𝑡))  ,logo 

 

𝑐(𝑡) = 𝐸[𝜃] × 𝐸

[
 
 
 
 
 
 𝑒 (∑𝜃(𝑡𝑖) × (𝑣 − 𝑡𝑖)

𝑛

𝑖=1

) × 𝐼𝐷𝐼𝑆𝑝𝑜𝑡 × 𝑒𝑥𝑝 (∫ 𝑟𝑠𝑑𝑠
𝑣

𝑡

)

−𝐼𝐷𝐼𝑆𝑝𝑜𝑡 × 𝑒𝑥𝑝 (𝑟𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 × (𝑣 − 𝑡) − ∑𝜃(𝑡𝑖) × (𝑣 − 𝑡𝑖)

𝑛

𝑖=1

)

]
 
 
 
 
 
 

×
1

𝑓(𝑡, 𝑣)
 

 

De forma que, para obter como ativo objeto, a taxa de juros liquida do efeito 

das reuniões do COPOM, temos o valor do parâmetro de strike dado por: 

 

𝑇𝑥𝐿𝑖𝑛𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒(𝜃𝑗) = (
𝐼𝐷𝐼𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒

𝐼𝐷𝐼𝑆𝑝𝑜𝑡
×

1

𝑒𝑥𝑝(∑ 𝜃𝑗(𝑡𝑖) × (𝑣 − 𝑡𝑖)
𝑛
𝑖=1 )

− 1) ×
252

𝑑𝑢(𝑡, 𝑣)
 

 

Um problema em que nos deparamos é se o Policy Maker (presidente do BC) 

pode ou não conduzir o mercado de forma clara, e se isso tem impacto na precificação 

(quanto mais incerteza, maior volatilidade). Fora isso o mercado de balcão brasileiro 

é regido por poucos players que dão liquidez, logo há uma certa distorção de preços, 

apesar da marcação teórica. 

Outra grande questão é nesse mercado não sai muitas opções secas, e sim 

muitas estruturas de opções (travas, borboletas, condor etc) então pode haver 

distorções significativas quando realizamos um back-test. 
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Fato é que nos deparamos com uma infinidade de modelos, onde alguns se 

conversam, outros não, com diversas possibilidades e vários aparentam ter 

confiabilidade quanto a sua precificação, dado determinado período. 

Será que a condução de política monetária do BC, dado que sua gestão é 

trocada de tempos em tempos, afeta esse modelo de precificação? 

Para isso devemos realizar vários back-tests com diferentes gestões de vários 

modelos para concluir se a gestão afeta no modelo e qual o modelo indicado para 

cada gestão, ou se há um modelo de precificação que abrange todos esses quesitos. 

No presente trabalho as probabilidades utilizadas no modelo foram os DI1 

Futuros (Depósitos Interbancários de 1 dia), uma vez que é implícita nele a expectativa 

de mercado para a próximas reuniões do COPOM, podendo ser medido em % dado 

a diferença da Taxa CDI atual para a taxa esperada no futuro mais próxima da decisão 

do BC. 

 

2.5 A volatilidade utilizada e sua interpolação 

 

Para a análise dos dados, utilizaremos a volatilidade implícita registrada pelos 

participantes de mercado, para o período analisado. 

A volatilidade implícita model-free é, conceitualmente, bem diferente da 

volatilidade implícita de Black-Scholes. Esta última é obtida de uma única opção, 

apoiando a volatilidade do preço de opção através da fórmula de Black-Scholes, 

enquanto que a primeira é independente de qualquer modelo de preço de opção 

(model-free) e obtida, diretamente, dos preços de todas as opções com vencimento 

em datas futuras relevantes. A abordagem model-free não possui arcabouços 

teóricos, nem problemas de especificação. É simples, abrange toda a informação 

contida nas variáveis e não possui sobreposição. 

Jiang e Tian (2003) explicam da seguinte forma: 

Suponhamos que uma série inteira de opções de compra com preços de 
exercício (K) e vencimentos (T) contínuos sejam 11 operados sob um ativo 
subjacente. O preço corrente da opção é indicado por C(T, K), enquanto o 
preço corrente e futuro do ativo objeto são, respectivamente, S0 e St. O preço 
do ativo subjacente segue uma difusão com volatilidade (determinística ou 
estocástica) variável no tempo. Para simplificar, supõe-se, mais além, (e 
atenuado, subsequentemente) que o ativo-objeto não realize nenhum 
pagamento intermediário, tais como dividendos ou rendimentos, e que a taxa 
de juros livre de risco seja zero. Com base nessa configuração bem 
generalizada, Britten-Jones e Neuberger (2000) demonstram que a soma 
esperada dos retornos ao quadrado neutra ao risco entre duas datas 
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arbitrárias (T1 e T2) é totalmente especificada pela série de preços de opções 
expirando nas duas datas: 
 

𝐸0
𝑄 [∫ (

𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
)
2𝑇2

𝑇1

] = 2∫
𝐶(𝑇2, 𝐾) − 𝐶(𝑇1, 𝐾)

𝐾2

∞

0

𝑑𝐾 

 

Onde, a expectativa é tomada sob a medida de probabilidade neutra ao risco. 
Essa relação significa que a variância do retorno dos ativos (ou volatilidade 
quadrada), ante a medida neutra ao risco, pode ser obtida da série de preços 
de opção observada em um único ponto no tempo. Por ser baseada nos 
preços de opção observados e derivados sem qualquer pressuposto 
específico sobre o processo estocástico subjacente, esse cálculo é entendido 
como model-free.” 

 

A partir de uma base dados, é extraída a volatilidade implícita das opções, sem 

assumir hipóteses. Todos os dados são utilizados na análise, evitando o problema de 

sobreposição. Os cálculos não partem de uma premissa, de um modelo. A volatilidade 

é encontrada através da integral dos dados, desta forma nenhum dado é 

desperdiçado. Como só temos alguns preços e strikes (dados limitados), precisamos 

usar um modelo de interpolação para aumentar o número de observações na amostra. 

Para contornar este problema, utilizamos o método de Spline para criar uma série 

contínua de preços e strikes. Ou seja, construímos superfícies de volatilidade para 

cada dado da amostra. O Modelo abaixo mostra o cálculo da volatilidade em função 

do preço negociado. Vale dizer que esses dados já estão calculados por se tratarem 

de uma base de dados com os preços observados e as volatilidades de cada vértice 

da curva por vencimento. 

 

𝑣𝑜𝑙 = 2∫
𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒(𝐾, 𝑐, 𝑘) − 𝑀𝐴𝑋[𝑆0 − 𝑘, 0]

𝑘2

∞

0

𝑑𝐾 

 

Onde: 

K → strike observado 

c → preço da call 

𝑆0→ preço da ação no dia 

k → strike calculado 

 

Dado a base de dados utilizada possuir apenas 10 vértices de delta (%) da 

opção por vencimento (5%, 10%, 15%, 25%, 35%, 50%, 65%, 75%, 90% e 95%) é 
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necessário realizar a interpolação da volatilidade. Assumindo que o Smile de 

volatilidade a ser interpolado está em strike da opção e todas as volatilidades desta 

curva são referentes a opção de um mesmo vencimento através de: 

 

𝜎 = 𝜎𝒶 (
𝜎𝑝

𝜎𝑎
)

𝐾−𝐾𝑎
𝐾𝑝−𝐾𝑎

 

 

Onde: 

𝜎: volatilidade interpolada 

K: preço de exercício que se deseja interpretar 

𝐾𝑎: preço de exercício menor do que o que se deseja interpolar 

𝐾𝑝: preço de exercício maior do que o que se deseja interpolar 

𝜎𝑎: volatilidade referente ao preço de exercício 𝐾𝑎 

𝜎𝑝: volatilidade referente ao preço de exercício 𝐾𝑝 
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3 METODOLOGIA DE PRECIFICAÇÃO DO MODELO DE HJM COM JUMPS E 

MODELO DE BLACK ADAPTADO COM OS SALTOS DO COPOM 

 

Esta seção descreve as metodologias de precificação de opções de IDI e a 

metodologia de análise dos resultados e as performances de cada modelo. 

Os modelos utilizados serão: HJM com Jumps e a construção do modelo de 

Black com as adaptações das probabilidades do COPOM. 

Sob a hipótese de que um investidor define sua decisão sobre o preço de 

compra ou venda de uma determinada opção dado um determinado modelo de 

precificação teremos a possibilidade de que o preço observado no mercado for menor 

que o preço do modelo, o investidor decidirá comprar a opção e vice-versa. 

Para a realização do presente estudo buscou-se as volatilidades passadas, 

com o intuito de avaliar a performance dos dois modelos de precificação das opções 

de Índice DI, estando sob as mesmas premissas, para comparação com os preços 

registrados na BMF&BOVESPA e sua marcação teórica. 

Aplicando os fatores necessários para a precificação de uma opção, dado as 

premissas dos modelos, estimaremos o erro de performance dos dois modelos, uma 

simulação com N strikes teóricos dado a volatilidade interpolada, mostrando qual 

possui melhor desempenho. 

 

3.1 A Obtenção dos dados de verificação e os parâmetros de análise 

 

Os dados utilizados nesse trabalho foram obtidos através do Market Data do 

Resumo Estatístico no Sistema de Pregão e no Boletim Diário disponibilizado pela 

BMFBOVESPA(2017a; 2017b) . 

A variável a ser analisada, endógena nos modelos, é o preço negociados das 

opções de IDI, suas variações intraday. 

Para realizar uma análise clara de preços entre os modelos iremos considerar 

não somente os preços de cada opção como também as estruturas que foram 

registradas no dia. 
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3.1.1 As estratégias de opções analisadas 

 

As estruturas em que os preços serão analisados e comparados com os 

modelos propostos são estratégias de opções que utilizam compra e venda de Calls 

e Puts. 

A análise será feita através da identificação nos contratos em aberto do 

período, utilizando o software R Studio para identificar as estruturas, seus preços e os 

volumes negociados. 

 

3.1.1.1 Put Spread 
 

A estratégia de compra de um Put Spread, também chamada de “Trava de 

Baixa”, é utilizada com quando o investidor espera uma queda moderada do ativo 

objeto, e espera participar com ganho da queda. Nessa estrutura, o investidor 

desembolsa, na entrada da operação, um prêmio que consiste em seu risco máximo. 

 

Ela é formada pela Venda da Put A e compra da Put B. 

 

 

Figura 1 - Payout de Compra de PutSpread 
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3.1.1.2 Call Spread 
 

Analogamente ao PutSpread, o Call Spread é chamado de “Trava de Alta” e é 

utilizada para participar com ganho na alta do Ativo. Para realizar a estratégia é 

necessário comprar a Call A e vender a Call B. 

 

 

Figura 2 - Payout de Compra de CallSpread 

 

3.1.1.3 Borboleta 
 

A Borboleta (ou Fly) é uma estratégia utilizada para se beneficiar de um cenário 

ao qual se atribua alta probabilidade de que o ativo objeto esteja dentro de um 

determinado intervalo de preço no vencimento. 

Para elaborar a estrutura é necessário comprar a Opção A e a Opção C junto 

com a Venda do dobro da Opção B. 
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Figura 3 - Payout de Compra de Borboleta Simétrica 

 

3.1.1.4 Condor 
 

A Compra de Condor é uma estratégia utilizada para se beneficiar de um range 

de cenários ao qual se atribua alguma probabilidade de que o ativo objeto esteja 

dentro de um determinado intervalo de preço no vencimento. 

Para elaborar a estrutura é necessário comprar a Opção A, venda das Opções 

B e C e compra da Opção D. 
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Figura 4 - Payout de Compra de Condor 

 

3.1.2 O período selecionado 

 

Ao todo foram obtidas 1700 variáveis de preços para comparação dos dois 

modelos de precificação no período de janeiro a dezembro 2016 de 2 vencimentos 

diferentes. 

 

3.2 A extração volatilidade utilizada 

 

Nesta seção veremos o funcionamento do futuro de DI1 e como é possível 

extrair a volatilidade das IDIs de um período passado através de um determinado 

vértice. Os dados históricos do DI1 foram retirados da BMFBOVESPA (2017a, 2017b) 

 

3.2.1 A volatilidade dado futuro de DI 

 

Como vimos nas referências, o DI futuro expressa uma média geométrica dos 

movimentos no tempo. Sendo assim é possível utilizar um vértice com vencimento 

curto para estimar a volatilidade do período passado afim de precificar as opções. 
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3.2.2 A Extração da volatilidade passada através do futuro de DI 

 

Com o intuito de realizar um back-test a coleta de dados do vencimento de DI 

de um dia de outubro/2017 e partir desses dados obter as volatilidades do IDI no 

período. Segundo Haug (2003), por se tratar de uma opção asiática, onde o ativo-

objeto é a média geométrica de todos os períodos anteriores, a volatilidade ajustada 

será dada por: 

 

𝜎𝑎𝑑𝑗 = 𝜎/√3 

 

Onde σ é a volatilidade (Desvio-Padrão) do ativo. 

 

Extraindo por média móvel de 21 dias (primeiro vencimento), 42 dias (segundo 

vencimento) e 63 dias (terceiro vencimento) teremos a volatilidade ajustada do 

período passado. 

 

3.3 O Modelo HJM para precificação de IDI 

 

Nesta seção revisaremos brevemente o trabalho de Suzuki (2015) sobre o 

modelo HJM para a precificação das opções de IDI para comparar ao modelo de Black 

com as adaptações de De Genaro & Avellaneda (2012). 

 

3.3.1 OS parâmetros de HJM 

 

Em 1990 David Heath, Robert Jarrow e Andy Morton publicaram um importante 

artigo descrevendo as condições de não arbitragem que deveriam ser satisfeitas por 

um modelo de taxa de juros. Desde então, este modelo, batizado de HJM, tem sido 

amplamente utilizado para apreçamento de derivativos de taxas de juros. Ele 

considera uma estrutura a termo de taxa de juros (ETTJ) inicial e uma forma funcional 

para a volatilidade das taxas forward para representar a evolução da curva ao longo 

do tempo. Por fugir do escopo deste trabalho, todas as passagens para a dedução do 

modelo HJM e para a obtenção das equações serão suprimidas. Apresentam-se a 

seguir somente os resultados principais. Maiores informações podem ser encontradas 

em Shreve (2004), Brace e Musiela (1994) e Glasserman (2003). 
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Definindo a taxa forward instantânea no instante t, válida para um instante T 

posterior para um prazo de tempo infinitesimal como  

 

Onde 𝐵(𝑡, 𝑇) denota o preço, no instante 𝑡, de um zero-coupon bond com 

vencimento em 𝑇 e com valor de face 1, no modelo HJM a dinâmica desta taxa pode 

ser escrita como 

 

Onde σ ∈ 𝑅,  k e o processo W é um Movimento Browniano (MB) de dimensão 

k, tal que k é o número de fatores. Sem perda de generalidade, conforme apresentado 

em Shreve (2004), a condição para a não arbitragem no modelo HJM para o caso 

univariado é dada por 

 

Onde σ∗(𝑡, 𝑇) = 𝑅(𝑇, 𝑡) σ(t, u)𝑑𝑢 .  

 

Ainda, o processo Θ(𝑡) é único e portanto a medida neutra ao risco também é 

única. Assim, pode-se escrever o modelo na medida neutra ao risco como, 

 

 

 

A taxa forward é dependente do instante de tempo t e do instante de tempo 𝑇. 

Entretanto, o instante 𝑇 é um tempo absoluto, fixo no tempo. Assim, em Brace e 

Musiela (1994) é proposto uma mudança no modelo HJM de tal forma que o instante 

𝑇 seja definido como 𝑡 + 𝑇  pois desta maneira produz-se um espaço de estados nos 

quais as curvas forward estarão sempre definidas em R +. Assim, definindo-se 

𝑟(𝑡, 𝑇) = 𝑓(𝑡, 𝑡 + 𝑇), onde 𝑓(𝑡, 𝑇) é a taxa forward analisada pelo modelo HJM, nota-

se que diferentemente do modelo HJM usual, o modelo da estrutura a termo de taxa 

de juros proposto é baseada na família de taxas { 𝑟(𝑡, 𝑇); 𝑡, 𝑇 ≥ 0}, onde 𝑟(𝑡, 𝑇) 

representa a taxa na qual pode-se entrar em um contrato na data t, para emprestar ou 

tomar emprestado, por um curto período de tempo na data 𝑡 + 𝑇 , 𝑇 ≥ 0. Estes 
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resultados também são apresentados em Nojima (2014). Pelo Teorema apresentado 

em Brace e Musiela (1994), pode-se escrever a dinâmica de { 𝑟(𝑡, 𝑇) como,  

 

 

3.4 construção do Modelo de Black para IDI com as adaptações probabilísticas 

de resultados da reunião do COPOM (Modelo ADG) 

 

Através das adaptações do Modelo de Black para precificar as opções de IDI 

mostradas por Carreira & Brostowicz (2016) faremos uma adaptação para as 

probabilidades das possíveis decisões do BC na taxa básica de juros de forma a 

impactar no preço das opções. Esta adaptação é sugerida por De Genaro & 

Avellaneda (2012) através do Modelo DTMC. 

 

3.4.1 O modelo de black para IDI 

 

Uma outra metodologia de precificação que será utilizada para comparar qual 

o modelo que mais se adeque à realidade de preços do mercado é o modelo de Black 

com ajuste de volatilidade pelo método SABR (Sthocastic Alfa Beta Rho). 

 

Assumindo que o payoff de uma opção de IDI é dado por: 

 

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑇+1∗ = 𝑄 ∙ 𝑀 ∙ 𝐼𝐷𝐼𝑡 ∙ 𝑚𝑎𝑥 (𝑐𝑝 ∙ [∏(1 + 𝐶𝐷𝐼𝑇𝑖
)

1
252 − (1 + 𝑅𝐾)𝑡𝑡,𝑇

252

𝑇

𝑇𝑖=𝑡

] , 0) 

 

E que a capitalização do CDI Over Night é exponencial, podemos definir que a 

taxa de juros é variável por: 

 

∏(1 + 𝐶𝐷𝐼𝑇𝑖
)

1
252(1 + 𝐶𝐷𝐼𝑇𝑖

)
1

252
= 1 + 𝑅𝑡,𝑇

∗ ∙ 𝑡𝑡,𝑇
252

𝑇

𝑇𝑖=𝑡

 

 

Onde, 𝑅𝑡,𝑇
∗  é uma data linear de 𝑡 até 𝑇. 
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Sendo assim, podemos redefinir o termo 𝑅𝑡,𝑇
∗ ∙ 𝑡𝑡,𝑇

252 em termos de uma taxa de 

preço de exercício linear, ao invés de exponencial, dado por: 

 

(1 + 𝑅𝐾)𝑡𝑡,𝑇
𝐵𝑢𝑠252

= 1 + 𝑅𝐾𝐿
∙ 𝑡𝑡,𝑇

252 

 

Onde, 

𝑅𝐾𝐿
: é um strike linear obtido a partir da opção de IDI com valor K considerando 

o IDI a vista em 𝐼𝐷𝐼𝑡 

 

Assim sendo, podemos ajustar a formula de payoff para: 

 

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑇+1∗ = 𝑄 ∙ 𝑀 ∙ 𝐼𝐷𝐼𝑡 ∙ 𝑡𝑡,𝑇
252 ∙ max(𝑐𝑝 ∙ [𝑅𝑡,𝑇

∗ − 𝑅𝐾𝐿
], 0) 

 

Como a taxa realizada 𝑅𝑡,𝑇
∗  é dada por distribuição lognormal podemos utilizar 

a formula de Black para calcular os preços das opções de IDI que é dado por: 

 

𝑐 = 𝑒−𝑟𝑇[𝐹𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑁(𝑑2)] 

 

Sendo,  

𝑑1 =
ln (𝐹/𝐾) + (𝜎2/2)𝑇

𝜎√𝑇
 

𝑑2 =
ln (𝐹/𝐾) − (𝜎2/2)𝑇

𝜎√𝑇
= 𝑑1 − 𝜎√𝑇1 

 

Para utilizar a formula de Black nas opções de IDI, é necessário calcular a 

variável do valor de 𝑅𝑡,𝑇
∗ , que pode ser feito por: 

 

𝔼ℚℂ𝔻𝕀
𝑇

[∏(1 + 𝐶𝐷𝐼𝑇𝑖
)

1
252

𝑇

𝑇𝑖=𝑡

|ℱ𝑡] = 𝔼ℚ∗
[∏(1 + 𝐶𝐷𝐼𝑇𝑖

)
1

252

𝑇

𝑇𝑖=𝑡

∙
𝑑ℚℂ𝔻𝕀

𝑇

𝑑ℚ∗
|ℱ𝑡]   
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Onde, 

𝑑ℚℂ𝔻𝕀
𝑇

𝑑ℚ∗
=

1

𝑃𝑡,𝑇
𝐶𝐷𝐼 ∙ ∏ (1 + 𝐶𝐷𝐼𝑇𝑖

)
1

252𝑇
𝑇𝑖=𝑡

 

 

Sendo assim teremos: 

 

𝔼ℚℂ𝔻𝕀
𝑇

[1 + 𝑅𝑡,𝑇
∗ ∙ 𝑡𝑡,𝑇

𝐵𝑢𝑠252|ℱ𝑡] =
1

𝑃𝑡,𝑇
𝐶𝐷𝐼 = 1 + 𝑅𝑡,𝑇

𝐿 ∙ 𝑡𝑡,𝑇
252 

 

Onde 𝑅𝑡,𝑇
𝐿  é a taxa linear da data t para o vencimento T obtido da curva onshore 

de CDI calibrada com o fator de desconto 𝑃𝑡,𝑇
𝐶𝐷𝐼, ou seja, teremos: 

 

𝔼ℚℂ𝔻𝕀
𝑇

[𝑅𝑡,𝑇
∗ |ℱ𝑡] = 𝑅𝑡,𝑇

𝐿  

   

Assim obtemos a formula de Black com suas adaptações para o IDI que será 

utilizada neste trabalho, onde é dada por: 

 

𝑐 = 𝑄 ∙ 𝑀 ∙ 𝐼𝐷𝐼𝑡 ∙ 𝑡𝑡,𝑇
252 (𝑅𝑡,𝑇

𝐿 ∙ 𝑁(𝑑1𝑅) − 𝑅𝐾𝐿
∙ 𝑁(𝑑2𝑅)) ∙ 𝑃𝑡,𝑡+1∗,𝑇+1∗

𝐶𝐷𝐼  

 

Para o preço de uma Call e 

 

𝑝 = 𝑄 ∙ 𝑀 ∙ 𝐼𝐷𝐼𝑡 ∙ 𝑡𝑡,𝑇
𝐵𝑢𝑠252 (𝑅𝐾𝐿

∙ 𝑁(−𝑑2𝑅) − 𝑅𝑡,𝑇
𝐿 ∙ 𝑁(−𝑑1𝑅)) ∙ 𝑃𝑡,𝑡+1∗,𝑇+1∗

𝐶𝐷𝐼  

 

Para o preço de uma Put 
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3.4.2 O Modelo DTMC (de probabilidades das reuniões de decisão de copom) e 

sua implementação no trabalho 

 

Assumindo um processo arbitrário para descrever a dinâmica do dia a dia do 

spot, taxa de juros (rt) com T>=0, utilizaremos um resultado sem arbitragem e sem 

cupom dado por: 

 

 

Obtendo uma transformação de Laplace de modo que sempre que haja uma 

reunião do COPOM, a taxa de DI futuro deva refletir suas probabilidades. Caso 

contrário, a precificação será incorreta. 

Assumindo também que θu é um termo estocástico que reflete as mudanças 

dos juros que são definidas nas Atas do COPOM no dia u, onde t <u<T, De Genaro & 

Avellaneda (2012) reescreve a equação para: 

 

 

Dessa forma, as mudanças no Target price da taxa de juros afeta apenas o 

nível de rt com t>=0 porém não afetam sua volatilidade, o que pode haver uma certa 

fragilidade, dado que o DI pode se alterar, uma vez que é a taxa em que há transações 

interbancárias. Geralmente, no modelo DTMC, o θ tende a assumir valores múltiplos 

dado às expectativas de corte, alta ou neutralidade da taxa de juros. 

Uma maneira possível para incorporar simultaneamente incerteza e 

dependência de (θt) t≥0 (Central decisões bancárias) é tratá-lo como uma Cadeia de 

Markov de Tempo Discreto (DTMC) da ordem k, onde há dois processos estocásticos 

independentes, dado que o regime de metas de inflação é independente no tempo.  

 

 

 

Em que: 
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Dado que A é todo o potencial de valores que o BACEN pode utilizar naquela 

reunião, teremos que i pertence a A e que k é o potencial de uma decisão que pode 

variar de 0,25% em 0,25% de sua decisão. Sua distribuição marginal de probabilidade 

é   dentro de A no tempo u, descrito em probabilidades por: 

 

 

Quando existe apenas uma reunião antes do vencimento a equação pode ser 

simplificada por 

 

 

De forma que Θs pertença ao conjunto Gt 

 

Esses parâmetros são importantes para calibrar as probabilidades das 

possíveis decisões do BACEN. 

Inserindo o método DTMC no modelo de Black teremos: 

 

𝐶𝑎𝑙𝑙(𝑇, 𝐾, 𝑅𝑡) = 𝐸 [(𝐼𝐷𝐼𝑡 − 𝑒−𝑦(𝑡,𝑇)𝐾𝑒∫ (
𝑇
𝑡 𝜃𝑠𝑑𝑠)) + |Ϝ𝑡] 

= ∑𝐵𝑆𝑐𝑎𝑙𝑙((𝑟𝑡|𝜃𝑇 = 𝑖), �̂�𝑖, 𝑇, 𝑉(𝑡, 𝑇))Ρ(𝜃𝑇 = 𝑖) 

Onde: 

𝐵𝑆𝑐𝑎𝑙𝑙((𝑟𝑡|𝜃𝑇 = 𝑖),𝐾, 𝑇, 𝑉(𝑡, 𝑇)) =  𝐼𝐷𝐼𝑡 𝑁(𝑑1) − �̂�𝑖𝑃(𝑡, 𝑇)𝑁(𝑑2) 

Com: 

�̂� ≔ 𝐾𝑒𝑒−∫ 𝜃𝑠𝑑𝑠
𝑇
𝑡  ∈ ℝ+  

 

3.4.3 A calibragem dos Modelos com as matrizes de probabilidades 

 

O modelo de calibragem utilizado na montagem da Base de dados deste 

trabalho utiliza a metodologia SABR, onde possui o intuito de ajustar as volatilidades 

dos strikes uma vez que o strike em que há maior probabilidade de dar exercício 

possuirá maior volatilidade, onde será expressa dado a matriz de chances de cortes 

ou aumento de juros pela decisão do BC. 



37 
 

 

O método SABR é aplicado de forma a realizar o ajuste dos dados fornecidos 

pelo mercado relativos às estratégias de volatilidade por delta e posteriormente é 

realizada a interpolação entre os dados ajustados de forma a obter a volatilidade para 

qualquer delta desejado. 

Definindo a volatilidade do modelo de Black por: 
 

 

Onde: 

𝐾: Preço de exercício 

𝑓: O futuro do IDI 

 

 

 

 

 

 

De forma que as condições de primeira ordem sejam definidas por 

 

 

O método SABR realiza o fit das volatilidades nos deltas fornecidos e 

posteriormente, a interpolação dos dados é feita para os deltas padronizados; torna-

se necessário então, realizar o cálculo dos strikes correspondentes a esses deltas, ou 

seja, dado um delta padronizado Δ𝐹, temos, para uma opção de compra o seguinte 

strike equivalente: 



38 
 

 

 

 

Onde 𝑥 é o strike e 𝑁−1 (Δ𝐹)é a inversa da normal cumulativa. Assim, dado um 

valor de Δ𝐹 e um prazo, o correspondente valor de  é obtido através de 

um método iterativo que determina a raiz da equação acima, no qual são usados os 

parâmetros 𝛼, 𝛽, 𝜌 e 𝜐 do modelo. 

Uma vez obtido as probabilidades dos strikes de IDI darem ou não exercício de 

modo que haja determinados pontos de volatilidade ao decorrer da curva, por 

exemplo: 

 

 

Figura 5 - Exemplo de Pontos de volatilidade por delta 

 

Delta jan/18 

10% 9,90% 

25% 7,80% 

35% 7,10% 

50% 6,50% 

65% 6,20% 

75% 6,00% 

90% 6,10% 
Tabela 1 - Pontos de volatilidade 

 

Onde para o ajuste de precificação é levado em conta os fatores SABR 
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Figura 6 - Exemplo de Pontos de volatilidade SABR por delta 

 

 

 

 

Com o Ajuste calculado nos seguintes parâmetros: 

 

Alpha 6,2% 

Beta 100,0% 

Rho 45,0% 
Tabela 3 - Parâmetros SABR 
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Delta Vol SABR 

10% 9,9% 

25% 7,72% 

35% 7,02% 

50% 6,39% 

65% 6,12% 

75% 5,87% 

90% 5,91% 

Tabela 2 - Pontos de volatilidade SABR 
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3.5 A metodologia utilizada para a comparação de resultados 

 

Após tratar a base de dados com as informações da B3 contendo Strikes, 

volume negociado intraday por strike, preço, variação do último preço para o período 

analisado, bem como o tratamento via Cubic Spline para os dados obtidos de 

volatilidade implícita para os períodos iremos calcular os dois modelos. 

Uma vez calculada as precificações dos diferentes modelos, observados os 

preços das estruturas para os vencimentos, definiremos uma função de “erro” que 

pode ser considerado como “prêmio de liquidez” da parte demandante da operação. 

O modelo de melhor performance não poderá apresentar discrepâncias nas 

precificações, mesmo que de delta inferior a 20% (em Call ou Put “secas” 

consideraremos a possibilidade de um erro maior devido ao maior risco de 

gerenciamento), ou seja, para se constatar um modelo eficiente, o modelo deverá 

provar sua eficácia em toda a curva de volatilidade. 

Realizaremos uma matriz de resultados através do excel e faremos uma 

comparação estatística das amostras de forma a verificar cada modelo com a 

realidade do trade. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Este trabalho teve como foco as opções de juros que mais possuem liquidez 

no mercado brasileiro. Tendo em vista que as opções que possuem liquidez nesse 

tipo de mercado são as de vencimentos em início de trimestre (Janeiro, Abril, Julho, 

Outubro), os dados selecionados e analisados para comparação de modelos abrange 

vértices de maior liquidez dados os vencimentos que são usualmente negociados. 

As taxas obtidas de volatilidade implícita, curva pré-fixada do período foram 

obtidas através da base de dados de corretoras independentes que registram 

diariamente os níveis de volatilidade, preço, quantidade negociados no mercado. Para 

analisar precisamente todos os resultados foi utilizado a interpolação de dados através 

de Cubic Spline para obter todos os vértices de volatilidade dado os deltas das opções 

de forma que se obteve: 

 

 

Para a comparação dos modelos de Black com o DTMC e HJM dados os preços 

negociados, preços de referência da BMFBOVESPA, e preços das estruturas foi 

observado o vencimento de Julho/2016 e Outubro/2016 em 15/03/2016. 
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Com o intuito de testar a eficiência de cada modelo foi realizado uma simulação 

de preços teóricos, negociados e dos modelos para as estratégias com opções (Put 

Spread, Borboleta, Condor). Dado o período analisado ser de alta expectativa de corte 

de juros pelo BACEN na reunião do COPOM, as opções de compra (Calls) não 

possuíam uma quantidade de negócios a ponto de viabilizar a análise com tais opções. 

Para analisar a eficiência de cada modelo usaremos a medida de erro 

percentual dado o preço registrado. Para os casos que não possuírem preço 

registrado, utilizaremos como referência o preço teórico BMF. 

 

Para o vencimento de Julho/2016 foi observado: 

 

Data Observada 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 

Vencimento 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016 

IDI 202963,19 202963,19 202963,19 202963,19 

Put Strike 210.900 211.000 211.100 211.200 

Taxa CDI Spot 14,13 14,13 14,13 14,13 

Vol Implicita 0,1142 0,1294 0,1565 0,1823 

Preço Registrado 5 20 52 135 

Preço teórico BMF 5,71 19,45 48,71 132,1 

Preço HJM 6,03 21,88 54,17 137,49 

Preço ADG 5,45 20,28 51,33 134,27 

Erro % HJM 20,60% 9,40% 4,17% 1,84% 

Erro % ADG 9,00% 1,40% 1,29% 0,54% 
Tabela 4 - Precificação de Opções de IDI Negociadas Julho/2016 

 

Data Observada 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 

Vencimento 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016 

IDI 202963,19 202963,19 202963,19 

Put Strike 211.600 211.700 211.800 

Taxa CDI Spot 14,13 14,13 14,13 

Vol Implicita 0,392 0,4005 0,4112 

Preço Registrado - - - 

Preço teórico BMF 507,82 603,79 699,37 

Preço HJM 508,58 605,12 701,98 

Preço ADG 506,98 601,22 696,78 

Erro % HJM 0,15% 0,22% 0,37% 

Erro % ADG 0,17% 0,43% 0,37% 
Tabela 5 - Precificação de Opções de IDI Não Negociadas Julho/2016 

 

Comparando os preços registrados com os distintos modelos pode ser 

observado uma maior proximidade da metodologia de precificação de ADG. Por outro 
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lado, as opções não negociadas possuíram uma dispersão maior de preços com o 

referencial teórico da BMF. 

A partir destes preços observados simulamos as estruturas de volatilidades 

negociadas no período com o intuito de verificar a dispersão de preços dos modelos: 

 

Borboleta de Put 1 210.900/211.000/211.100 

Preço Registrado 17 

Preço HJM 15,52 

Preço ADG 16,22 

Erro % HJM 8,71% 

Erro % ADG 4,59% 
Tabela 6 - Precificação de Borboleta de Put 1 de IDI Julho/2016 

 

Borboleta de Put 2 211.000/211.100/211.200 

Preço Registrado 51 

Preço HJM 54,13 

Preço ADG 51,89 

Erro % HJM 6,14% 

Erro % ADG 1,75% 
Tabela 7 - Precificação de Borboleta de Put 2 de IDI Julho/2016 

 

Condor de Put 210.900/211.000/211.100/211.200 

Preço Registrado 68 

Preço HJM 69,65 

Preço ADG 68,11 

Erro % HJM 2,43% 

Erro % ADG 0,16% 
Tabela 8 - Precificação de Condor de Put de IDI Julho/2016 

 

Put Spread 1 211.100/211.000 

Preço Registrado 32 

Preço HJM 29,26 

Preço ADG 31,05 

Erro % HJM 8,56% 

Erro % ADG 2,97% 
Tabela 9 - Precificação de Put Spread de IDI Julho/2016 

 

Nas estruturas notamos uma aproximação do modelo de ADG com os preços 

registrados na data observada. Já o modelo de HJM precificou o PutSpread e a 

Borboleta de Put 1 abaixo do preço negociado e no caso da Borboleta de Put 2 e 

Condor de Put os preços foram superiores aos negociados. 

Nas opções onde não foi registrado negócios no período observado obtivemos: 
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Borboleta de Put 3 211.600/211.700/211.800 

Preço Teórico BMF -0,39 

Preço HJM 0,32 

Preço ADG 1,32 

Erro % HJM 82% 

Erro % ADG 338% 
Tabela 10 - Precificação de Borboleta de Put 3 de IDI Julho/2016 

 
 

Put Spread 2 211.600/211.700 

Preço Registrado 95,97 

Preço HJM 96,54 

Preço ADG 94,24 

Erro % HJM 0,59% 

Erro % ADG 1,84% 
Tabela 11 - Precificação de Put Spread 2 de IDI Julho/2016 

 

Put Spread 3 211.700/211.800 

Preço Registrado 95,58 

Preço HJM 96,86 

Preço ADG 95,56 

Erro % HJM 1,34% 

Erro % ADG 0,02% 
Tabela 12 - Precificação de Put Spread 2 de IDI Julho/2016 

 

Nas estruturas que não possuíram registro em bolsa no período observado 

notamos uma diferença de preços BMF com os modelos. No caso da Borboleta de Put 

3 o preço de referência esta distorcido (negativo). Nos demais casos nota-se uma 

proximidade com os preços HJM, ADG e BMF. 

Para verificar a diferença de preços nas diversas situações foi realizado uma 

simulação de preços para os mais diversos preços de exercícios, mesmo que não 

padronizados e não abertos a negociação em bolsa de valores, nos modelos 

propostos e obtivemos a performance dos preços dentro do dinheiro (ITM) utilizando 

opções com deltas de 74% a 99%, no dinheiro (ATM) utilizando opções com deltas de 

45% a 55% e fora do dinheiro (OTM) com opções que possuem de 20% a 40% de 

delta. Para conseguir comparar a precificação dos modelos com a precificação da 

BMF foi utilizada a interpolação das volatilidades implícitas para todos os deltas 

possíveis de forma que: 
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Figura 8 - Simulação de Opções OTM e o preço referencial BMF 

 

Na simulação com opções OTM foi observado que à medida que a opção fica 

mais fora do dinheiro, há maior dispersão entre os modelos e o preço BMF. Nota-se 

que o modelo HJM fica com erro proporcionalmente maior se comparado com o 

modelo de ADG. 

 

 

Figura 9 - Simulação de Opções ATM e o preço referencial 

 

Quando a análise foi realizada com os preços de exercícios ATM os erros 

obtidos entre os modelos foram próximos a zero, de forma a validar a eficiência de 

ambos os modelos para a precificação de IDI.  
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Figura 10 - Simulação de Opções ITM e o preço referencial BMF 

 

Na simulação com opções ITM foram observados erros de ambos os modelos, 

se comparados com a precificação BMF de modo que a precificação de ADG ficou 

ligeiramente abaixo da precificação referência e o modelo HJM acima. 

No vencimento de Outubro/2016 (segundo vencimento mais liquido negociado) 

os resultados obtidos foram: 

 

Data Observada 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 

Vencimento 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016 

IDI 202963,19 202963,19 202963,19 202963,19 

Put Strike 218000 218100 218200 218300 

Taxa CDI Spot 14,13 14,13 14,13 14,13 

Vol Implícita 0,434 0,457 0,4772 0,5012 

Preço Registrado 110 150 193,51 247,89 

Preço teórico BMF 105,18 143,18 189,62 243,46 

Preço HJM 108,22 147,93 196,78 252,37 

Preço ADG 109,79 150,95 194,82 248,11 

Erro % HJM 1,62% 1,38% 1,69% 1,81% 

Erro % ADG 0,19% 0,63% 0,68% 0,09% 
Tabela 13 - Precificação de Opções de IDI Negociadas Outubro/2016 
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Data Observada 15/03/2016 15/03/2016 

Vencimento 03/10/2016 03/10/2016 

IDI 202963,19 202963,19 

Put Strike 217800 217900 

Taxa CDI Spot 14,13 14,13 

Vol Implícita 0,3952 0,4127 

Preço Registrado - - 

Preço teórico BMF 53,2 74,68 

Preço HJM 54,11 77,87 

Preço ADG 52,08 74,03 

Erro % HJM 1,71% 4,27% 

Erro % ADG 2,15% 0,87% 
Tabela 14 - Precificação de Opções de IDI Não Negociadas Outubro/2016 

 

No vencimento de Outubro/2016 a constatação foi similar ao do primeiro 

vencimento. O Modelo de ADG obteve uma maior proximidade com os preços 

registrados. Já nas opções não negociadas no período as precificações obtiveram 

resultados com erros similares se comparado aos preços da BMF. 

Observando também as estruturas de opções negociadas, analogamente ao 

vencimento Julho/2016 os resultados obtidos foram: 

Borboleta de Put 4 218.000/218.100/218.200 

Preço Registrado 3,51 

Preço HJM 8,44 

Preço ADG 2,71 

Erro % HJM 140,46% 

Erro % ADG 29,52% 
Tabela 15 - Precificação de Borboleta de Put 4 de IDI Outubro/2016 

 

Borboleta de Put 5 218.100/218.200/218.300 

Preço Registrado 10,87 

Preço HJM 7,4 

Preço ADG 9,42 

Erro % HJM 31,92% 

Erro % ADG 15,39% 
Tabela 16 - Precificação de Borboleta de Put 5 de IDI Outubro/2016 

 

Condor de Put 2 218.000/218.100/218.200/218.300 

Preço Registrado 14,38 

Preço HJM 15,84 

Preço ADG 12,13 

Erro % HJM 10,15% 

Erro % ADG 18,55% 
Tabela 17 - Precificação de Condor de Put 2 de IDI Outubro/2016 
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PutSpread 4 218.100/218.200 

Preço Registrado 43,51 

Preço HJM 46,44 

Preço ADG 43,87 

Erro % HJM 6,73% 

Erro % ADG 0,82% 
Tabela 18 - Precificação de Put Spread 4 de IDI Outubro/2016 

 

O resultado obtido com o segundo vencimento da data observada mostrou uma 

distorção de preços maior que as distorções observadas no primeiro vencimento 

analisado. Apesar da aproximação em algumas estruturas podemos considerar que 

apesar de ser um vencimento liquido há um premio de liquidez a ser considerado ao 

player que possui interesse em negociar essas opções de forma a modificar os preços 

registrados em bolsa. 

Na simulação de strikes pelos preços BMF e dos modelos propostos obtivemos: 

 

Figura 11 - Simulação de Opções OTM e o preço referencial BMF Outubro/2016 

 

Nas opções fora do dinheiro foi possível observar que os preços dos modelos 

vão se distanciando à medida que a opção vai ficando com menor probabilidade de 

ter exercício. Os modelos HJM e ADG mostraram-se próximos do referencial BMF. 
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Figura 12 - Simulação de Opções ATM e o preço referencial BMF Outubro/2016 

 

Nas opções com deltas entre 45% e 55% foi possível observar uma valorização 

excessiva no modelo HJM se comparado ao preço teórico BMF. A precificação de 

ADG mostrou-se mais próxima da referência. É importante ressaltar que, devido à 

falta de liquidez, esse vencimento pode apresentar variações entre o preço teórico 

BMF e o preço negociado, fazendo com que essa simulação seja mais efetiva apenas 

para as opções de primeiro vencimento. 

 

 

Figura 13 - Simulação de Opções ITM e o preço referencial BMF Outubro/2016 

 

No caso das opções dentro do dinheiro o modelo HJM obteve dispersão maior 

que o modelo de ADG se comparado ao preço BMF ao longo dos preços de exercícios 
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simulados. Por sua vez, o modelo de ADG mostrou um descolamento menor, de forma 

a ficar mais próxima ao referencial da Bolsa de Valores Brasileira. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo a apresentação de uma comparação e 

aplicação de duas metodologias de precificação (modelo HJM e modelo ADG), com o 

intuito de analisar ambas metodologias e verificar o modelo de maior eficiência.  

Além disso, apresentaram-se resultados de simulações e comparações entre 

preços de derivativos obtidos diretamente do mercado e preços obtidos pela aplicação 

dos modelos aqui propostos, com o intuito de proporcionar dados relevantes à 

avaliação do modelo de melhor eficácia. Ainda, foram introduzidas algumas ideias de 

interpretação dos resultados obtidos para tentar explicar o preço calculado da BMF 

através dos modelos. O derivativo considerado neste trabalho foi a opção de IDI, onde 

atualmente há diversos players de mercados com metodologias distintas de 

precificação. Considerou-se, também, diversas estratégias de opções para analisar, 

não somente o preço de cada opção, mas as possíveis estruturas que são negociadas 

diariamente no mercado. As estruturas propostas foram: Borboleta, Condor e 

PutSpread.  

Alguns modelos com probabilidades implícitas do COPOM já foram 

considerados para estudar a questão do efeito das reuniões do Copom sobre as taxas 

de juros, mas este trabalho abordou esta questão de uma forma diferente, analisando 

a informação implícita na curva de mercado. Desta forma, sua maior contribuição está 

no fato de que o modelo proposto pelos autores De Genaro & Avellaneda 

anteriormente em seu paper: Pricing interest rate derivatives under monetary policy 

changes (2013), onde incorpora as informações a respeito das expectativas de alta 

ou queda da taxa de juros Selic com o objetivo de precificar as opções de IDI de forma 

mais consistente com o comportamento observado no mercado. 

Os resultados obtidos, apesar de apresentarem em determinados casos um 

erro devido à falta de liquidez do vencimento mais longo observado, mostraram-se 

consistentes se levar em conta o prêmio de liquidez maior que os Market Makers 

exigem dado o maior risco. 

Na maioria das comparações, o modelo de ADG obteve performance superior 

ao modelo HJM dado as diferenças de preços obtidos com os preços comparados. 

Uma possível extensão deste trabalho é incrementar o viés do mercado após a 

divulgação da Ata do COPOM, e a verificação de seus impactos nos preços das opções. 
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APÊNDICE A - MATRIZ DE VOLATILIDADE IMPLÍCITA INTERPOLADA 

UTILIZADA NA SEÇÃO 4 

 

Delta abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 jul/17 out/17 jan/18 abr/18 

1% 2,28% 3,73% 5,97% 5,23% 9,78% 10,62% 8,73% 12,17% 11,74% 13,12% 13,33% 13,05% 14,44% 15,97% 17,03% 19,77% 20,87% 

2% 2,22% 3,59% 5,70% 5,11% 9,43% 10,30% 8,53% 11,86% 11,44% 12,80% 13,01% 12,77% 14,17% 15,70% 16,74% 19,40% 20,44% 

3% 2,16% 3,45% 5,41% 4,99% 9,05% 9,97% 8,31% 11,53% 11,12% 12,46% 12,66% 12,47% 13,88% 15,42% 16,43% 19,01% 19,99% 

4% 2,10% 3,30% 5,11% 4,89% 8,66% 9,63% 8,08% 11,19% 10,79% 12,12% 12,32% 12,17% 13,60% 15,13% 16,13% 18,61% 19,54% 

5% 2,04% 3,15% 4,81% 4,78% 8,26% 9,29% 7,84% 10,85% 10,46% 11,77% 11,96% 11,86% 13,30% 14,84% 15,81% 18,21% 19,07% 

6% 1,97% 3,00% 4,50% 4,68% 7,87% 8,94% 7,61% 10,51% 10,13% 11,43% 11,61% 11,56% 13,01% 14,55% 15,50% 17,81% 18,61% 

7% 1,91% 2,85% 4,20% 4,58% 7,48% 8,61% 7,38% 10,18% 9,80% 11,08% 11,26% 11,25% 12,72% 14,27% 15,19% 17,41% 18,15% 

8% 1,85% 2,71% 3,92% 4,46% 7,10% 8,28% 7,15% 9,85% 9,48% 10,75% 10,92% 10,96% 12,44% 13,99% 14,89% 17,02% 17,71% 

9% 1,80% 2,57% 3,64% 4,34% 6,74% 7,96% 6,95% 9,54% 9,18% 10,43% 10,59% 10,67% 12,16% 13,72% 14,60% 16,64% 17,28% 

10% 1,74% 2,44% 3,40% 4,21% 6,41% 7,67% 6,76% 9,24% 8,89% 10,12% 10,28% 10,40% 11,90% 13,46% 14,32% 16,29% 16,87% 

11% 1,69% 2,33% 3,17% 4,06% 6,11% 7,40% 6,59% 8,97% 8,62% 9,84% 10,00% 10,15% 11,66% 13,22% 14,06% 15,95% 16,49% 

12% 1,64% 2,22% 2,98% 3,90% 5,84% 7,15% 6,45% 8,71% 8,37% 9,58% 9,73% 9,92% 11,43% 13,00% 13,81% 15,64% 16,13% 

13% 1,60% 2,13% 2,80% 3,73% 5,60% 6,93% 6,32% 8,48% 8,15% 9,34% 9,48% 9,70% 11,22% 12,79% 13,58% 15,35% 15,80% 

14% 1,56% 2,04% 2,65% 3,56% 5,38% 6,72% 6,22% 8,26% 7,94% 9,11% 9,25% 9,50% 11,02% 12,59% 13,37% 15,08% 15,50% 

15% 1,52% 1,97% 2,52% 3,38% 5,19% 6,54% 6,12% 8,07% 7,75% 8,91% 9,04% 9,31% 10,84% 12,41% 13,17% 14,83% 15,21% 

16% 1,49% 1,90% 2,40% 3,21% 5,02% 6,37% 6,04% 7,89% 7,57% 8,72% 8,84% 9,14% 10,67% 12,24% 12,98% 14,60% 14,95% 

17% 1,46% 1,84% 2,30% 3,05% 4,86% 6,22% 5,97% 7,72% 7,41% 8,55% 8,66% 8,98% 10,52% 12,08% 12,81% 14,39% 14,71% 

18% 1,43% 1,79% 2,21% 2,90% 4,73% 6,09% 5,91% 7,57% 7,26% 8,39% 8,50% 8,83% 10,37% 11,94% 12,65% 14,19% 14,49% 

19% 1,40% 1,74% 2,14% 2,76% 4,60% 5,96% 5,85% 7,43% 7,13% 8,24% 8,35% 8,70% 10,24% 11,80% 12,51% 14,01% 14,29% 

20% 1,38% 1,70% 2,07% 2,64% 4,50% 5,85% 5,80% 7,30% 7,00% 8,11% 8,21% 8,57% 10,12% 11,68% 12,37% 13,84% 14,10% 

21% 1,36% 1,66% 2,01% 2,54% 4,40% 5,75% 5,75% 7,19% 6,89% 7,99% 8,08% 8,46% 10,01% 11,57% 12,25% 13,69% 13,93% 

22% 1,34% 1,62% 1,95% 2,46% 4,31% 5,66% 5,70% 7,08% 6,79% 7,88% 7,97% 8,36% 9,90% 11,47% 12,14% 13,55% 13,77% 

23% 1,32% 1,59% 1,90% 2,40% 4,23% 5,58% 5,65% 6,99% 6,70% 7,77% 7,86% 8,27% 9,81% 11,37% 12,03% 13,42% 13,63% 

24% 1,30% 1,56% 1,86% 2,35% 4,15% 5,51% 5,61% 6,90% 6,61% 7,68% 7,77% 8,18% 9,73% 11,29% 11,94% 13,30% 13,50% 

25% 1,29% 1,54% 1,82% 2,32% 4,09% 5,44% 5,57% 6,82% 6,54% 7,60% 7,68% 8,10% 9,65% 11,21% 11,85% 13,20% 13,39% 

26% 1,28% 1,51% 1,78% 2,29% 4,03% 5,38% 5,53% 6,75% 6,47% 7,53% 7,61% 8,03% 9,58% 11,14% 11,78% 13,10% 13,28% 

27% 1,26% 1,49% 1,75% 2,27% 3,98% 5,33% 5,49% 6,69% 6,41% 7,46% 7,53% 7,97% 9,52% 11,08% 11,71% 13,02% 13,19% 

28% 1,25% 1,47% 1,72% 2,26% 3,93% 5,28% 5,46% 6,63% 6,35% 7,40% 7,47% 7,91% 9,46% 11,02% 11,64% 12,94% 13,10% 

29% 1,24% 1,46% 1,69% 2,25% 3,89% 5,23% 5,43% 6,58% 6,30% 7,34% 7,41% 7,86% 9,41% 10,97% 11,59% 12,87% 13,02% 

30% 1,24% 1,44% 1,67% 2,25% 3,85% 5,19% 5,41% 6,53% 6,25% 7,29% 7,36% 7,81% 9,36% 10,92% 11,53% 12,80% 12,95% 

31% 1,23% 1,43% 1,65% 2,24% 3,81% 5,16% 5,39% 6,49% 6,21% 7,25% 7,31% 7,77% 9,32% 10,88% 11,49% 12,74% 12,88% 

32% 1,22% 1,42% 1,63% 2,23% 3,78% 5,13% 5,37% 6,45% 6,17% 7,20% 7,27% 7,73% 9,28% 10,84% 11,44% 12,69% 12,82% 

33% 1,21% 1,41% 1,61% 2,22% 3,75% 5,10% 5,36% 6,41% 6,14% 7,17% 7,23% 7,69% 9,24% 10,81% 11,40% 12,64% 12,77% 

34% 1,21% 1,40% 1,60% 2,21% 3,73% 5,07% 5,34% 6,38% 6,11% 7,13% 7,19% 7,66% 9,21% 10,77% 11,37% 12,60% 12,72% 

35% 1,20% 1,39% 1,58% 2,20% 3,70% 5,04% 5,33% 6,35% 6,08% 7,10% 7,16% 7,63% 9,18% 10,74% 11,33% 12,56% 12,68% 

36% 1,20% 1,38% 1,57% 2,19% 3,68% 5,02% 5,33% 6,32% 6,05% 7,07% 7,13% 7,60% 9,15% 10,72% 11,30% 12,52% 12,63% 

37% 1,19% 1,37% 1,56% 2,17% 3,66% 5,00% 5,32% 6,29% 6,03% 7,04% 7,10% 7,58% 9,13% 10,69% 11,27% 12,48% 12,59% 

38% 1,19% 1,36% 1,55% 2,16% 3,64% 4,98% 5,32% 6,27% 6,00% 7,02% 7,07% 7,55% 9,10% 10,66% 11,24% 12,45% 12,56% 

39% 1,18% 1,36% 1,54% 2,15% 3,63% 4,96% 5,31% 6,24% 5,98% 6,99% 7,05% 7,53% 9,08% 10,64% 11,22% 12,42% 12,52% 

40% 1,18% 1,35% 1,53% 2,15% 3,61% 4,94% 5,31% 6,22% 5,96% 6,97% 7,02% 7,51% 9,06% 10,62% 11,19% 12,38% 12,49% 

41% 1,17% 1,34% 1,52% 2,14% 3,59% 4,93% 5,31% 6,20% 5,94% 6,94% 6,99% 7,48% 9,03% 10,59% 11,17% 12,35% 12,45% 
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42% 1,17% 1,34% 1,51% 2,13% 3,58% 4,91% 5,31% 6,18% 5,91% 6,92% 6,97% 7,46% 9,01% 10,57% 11,14% 12,32% 12,42% 

43% 1,17% 1,33% 1,50% 2,13% 3,56% 4,89% 5,30% 6,16% 5,89% 6,90% 6,94% 7,44% 8,99% 10,55% 11,11% 12,29% 12,38% 

44% 1,16% 1,32% 1,50% 2,13% 3,55% 4,88% 5,30% 6,13% 5,87% 6,87% 6,92% 7,41% 8,96% 10,52% 11,08% 12,26% 12,35% 

45% 1,16% 1,32% 1,49% 2,13% 3,53% 4,86% 5,30% 6,11% 5,85% 6,84% 6,89% 7,39% 8,94% 10,50% 11,06% 12,22% 12,31% 

46% 1,15% 1,31% 1,48% 2,14% 3,52% 4,84% 5,29% 6,08% 5,82% 6,82% 6,86% 7,36% 8,91% 10,47% 11,02% 12,18% 12,27% 

47% 1,15% 1,30% 1,47% 2,15% 3,50% 4,82% 5,28% 6,05% 5,79% 6,79% 6,83% 7,33% 8,88% 10,44% 10,99% 12,14% 12,22% 

48% 1,14% 1,30% 1,46% 2,16% 3,48% 4,80% 5,27% 6,02% 5,77% 6,75% 6,79% 7,30% 8,85% 10,41% 10,95% 12,10% 12,18% 

49% 1,13% 1,29% 1,45% 2,17% 3,46% 4,78% 5,26% 5,99% 5,73% 6,72% 6,75% 7,26% 8,81% 10,37% 10,91% 12,05% 12,12% 

50% 1,13% 1,28% 1,44% 2,19% 3,44% 4,75% 5,24% 5,96% 5,70% 6,68% 6,71% 7,23% 8,77% 10,34% 10,87% 12,00% 12,07% 

51% 1,12% 1,27% 1,43% 2,22% 3,42% 4,73% 5,22% 5,92% 5,66% 6,64% 6,67% 7,19% 8,73% 10,29% 10,82% 11,94% 12,01% 

52% 1,11% 1,26% 1,42% 2,25% 3,40% 4,70% 5,20% 5,87% 5,62% 6,59% 6,62% 7,14% 8,69% 10,25% 10,77% 11,88% 11,94% 

53% 1,10% 1,25% 1,41% 2,28% 3,37% 4,67% 5,18% 5,83% 5,58% 6,55% 6,57% 7,10% 8,64% 10,20% 10,72% 11,81% 11,87% 

54% 1,10% 1,24% 1,40% 2,31% 3,35% 4,64% 5,15% 5,79% 5,54% 6,50% 6,51% 7,05% 8,59% 10,15% 10,66% 11,75% 11,80% 

55% 1,09% 1,23% 1,38% 2,35% 3,33% 4,61% 5,12% 5,74% 5,49% 6,45% 6,46% 7,00% 8,55% 10,11% 10,60% 11,68% 11,73% 

56% 1,08% 1,22% 1,37% 2,39% 3,30% 4,58% 5,10% 5,70% 5,45% 6,40% 6,41% 6,95% 8,50% 10,06% 10,55% 11,61% 11,65% 

57% 1,07% 1,21% 1,36% 2,43% 3,28% 4,55% 5,07% 5,65% 5,41% 6,35% 6,36% 6,90% 8,45% 10,01% 10,49% 11,55% 11,58% 

58% 1,06% 1,20% 1,35% 2,47% 3,26% 4,53% 5,04% 5,61% 5,37% 6,31% 6,31% 6,86% 8,40% 9,96% 10,44% 11,48% 11,51% 

59% 1,06% 1,19% 1,34% 2,52% 3,24% 4,50% 5,02% 5,57% 5,33% 6,26% 6,26% 6,81% 8,36% 9,92% 10,39% 11,42% 11,45% 

60% 1,05% 1,19% 1,34% 2,56% 3,22% 4,48% 5,00% 5,53% 5,29% 6,22% 6,21% 6,77% 8,32% 9,88% 10,34% 11,37% 11,39% 

61% 1,04% 1,18% 1,33% 2,61% 3,21% 4,46% 4,98% 5,50% 5,26% 6,19% 6,17% 6,74% 8,28% 9,84% 10,30% 11,32% 11,34% 

62% 1,04% 1,17% 1,33% 2,65% 3,19% 4,45% 4,96% 5,47% 5,23% 6,15% 6,14% 6,71% 8,25% 9,81% 10,26% 11,27% 11,29% 

63% 1,03% 1,17% 1,33% 2,70% 3,19% 4,43% 4,95% 5,44% 5,20% 6,12% 6,11% 6,68% 8,22% 9,78% 10,23% 11,23% 11,24% 

64% 1,03% 1,17% 1,32% 2,74% 3,18% 4,42% 4,94% 5,42% 5,18% 6,10% 6,08% 6,65% 8,19% 9,75% 10,19% 11,19% 11,20% 

65% 1,02% 1,16% 1,32% 2,78% 3,17% 4,41% 4,93% 5,40% 5,16% 6,07% 6,05% 6,62% 8,17% 9,73% 10,16% 11,16% 11,17% 

66% 1,02% 1,16% 1,33% 2,83% 3,17% 4,40% 4,92% 5,38% 5,14% 6,05% 6,02% 6,60% 8,15% 9,71% 10,14% 11,12% 11,13% 

67% 1,02% 1,16% 1,33% 2,87% 3,17% 4,40% 4,92% 5,36% 5,12% 6,03% 6,00% 6,58% 8,12% 9,69% 10,11% 11,10% 11,10% 

68% 1,01% 1,16% 1,33% 2,91% 3,17% 4,39% 4,91% 5,34% 5,11% 6,01% 5,98% 6,56% 8,10% 9,67% 10,09% 11,07% 11,07% 

69% 1,01% 1,16% 1,33% 2,94% 3,16% 4,39% 4,91% 5,33% 5,09% 6,00% 5,96% 6,54% 8,09% 9,65% 10,07% 11,04% 11,05% 

70% 1,01% 1,16% 1,33% 2,98% 3,16% 4,38% 4,91% 5,31% 5,08% 5,98% 5,94% 6,53% 8,07% 9,63% 10,04% 11,02% 11,02% 

71% 1,01% 1,16% 1,34% 3,01% 3,16% 4,38% 4,91% 5,30% 5,07% 5,96% 5,92% 6,51% 8,05% 9,61% 10,02% 10,99% 10,99% 

72% 1,00% 1,15% 1,34% 3,04% 3,16% 4,38% 4,91% 5,28% 5,05% 5,95% 5,90% 6,49% 8,03% 9,60% 10,00% 10,97% 10,97% 

73% 1,00% 1,15% 1,34% 3,06% 3,16% 4,37% 4,91% 5,27% 5,04% 5,93% 5,88% 6,47% 8,01% 9,58% 9,98% 10,94% 10,94% 

74% 1,00% 1,15% 1,34% 3,08% 3,16% 4,37% 4,91% 5,25% 5,02% 5,91% 5,86% 6,45% 7,99% 9,56% 9,95% 10,91% 10,91% 

75% 0,99% 1,15% 1,34% 3,10% 3,16% 4,36% 4,91% 5,23% 5,01% 5,89% 5,84% 6,43% 7,97% 9,54% 9,93% 10,88% 10,88% 

76% 0,99% 1,15% 1,34% 3,11% 3,16% 4,35% 4,91% 5,22% 4,99% 5,87% 5,82% 6,41% 7,95% 9,52% 9,90% 10,85% 10,85% 

77% 0,99% 1,15% 1,34% 3,12% 3,15% 4,35% 4,91% 5,20% 4,97% 5,85% 5,79% 6,39% 7,93% 9,49% 9,87% 10,82% 10,82% 

78% 0,98% 1,14% 1,34% 3,13% 3,15% 4,34% 4,91% 5,18% 4,95% 5,83% 5,76% 6,37% 7,90% 9,47% 9,84% 10,79% 10,78% 

79% 0,98% 1,14% 1,34% 3,13% 3,15% 4,33% 4,92% 5,15% 4,93% 5,80% 5,74% 6,34% 7,88% 9,44% 9,81% 10,75% 10,75% 

80% 0,98% 1,14% 1,35% 3,13% 3,15% 4,33% 4,92% 5,13% 4,91% 5,78% 5,71% 6,32% 7,85% 9,42% 9,78% 10,72% 10,71% 

81% 0,97% 1,14% 1,35% 3,13% 3,15% 4,33% 4,92% 5,11% 4,89% 5,76% 5,68% 6,29% 7,83% 9,39% 9,75% 10,68% 10,67% 

82% 0,97% 1,14% 1,36% 3,12% 3,16% 4,33% 4,92% 5,10% 4,87% 5,74% 5,66% 6,27% 7,80% 9,37% 9,72% 10,65% 10,64% 

83% 0,97% 1,15% 1,38% 3,11% 3,18% 4,34% 4,92% 5,08% 4,86% 5,72% 5,63% 6,24% 7,78% 9,35% 9,69% 10,61% 10,60% 

84% 0,96% 1,15% 1,40% 3,10% 3,19% 4,35% 4,93% 5,06% 4,84% 5,70% 5,60% 6,22% 7,76% 9,32% 9,66% 10,58% 10,57% 

85% 0,96% 1,16% 1,42% 3,09% 3,22% 4,36% 4,93% 5,05% 4,83% 5,68% 5,58% 6,20% 7,73% 9,30% 9,63% 10,54% 10,54% 

86% 0,96% 1,17% 1,46% 3,08% 3,25% 4,38% 4,93% 5,04% 4,82% 5,66% 5,56% 6,18% 7,71% 9,28% 9,60% 10,51% 10,51% 

87% 0,96% 1,18% 1,50% 3,07% 3,30% 4,41% 4,93% 5,03% 4,81% 5,65% 5,53% 6,16% 7,69% 9,27% 9,57% 10,49% 10,48% 
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88% 0,96% 1,20% 1,55% 3,06% 3,35% 4,44% 4,94% 5,02% 4,81% 5,64% 5,52% 6,14% 7,68% 9,25% 9,54% 10,46% 10,46% 

89% 0,96% 1,22% 1,60% 3,05% 3,41% 4,49% 4,94% 5,02% 4,81% 5,64% 5,50% 6,13% 7,66% 9,24% 9,52% 10,44% 10,45% 

90% 0,96% 1,24% 1,67% 3,04% 3,49% 4,54% 4,94% 5,03% 4,81% 5,64% 5,49% 6,12% 7,65% 9,23% 9,50% 10,42% 10,43% 

91% 0,96% 1,27% 1,75% 3,03% 3,57% 4,60% 4,95% 5,04% 4,82% 5,64% 5,48% 6,11% 7,65% 9,23% 9,48% 10,40% 10,42% 

92% 0,96% 1,31% 1,84% 3,02% 3,67% 4,67% 4,95% 5,05% 4,83% 5,65% 5,47% 6,11% 7,64% 9,23% 9,46% 10,39% 10,42% 

93% 0,97% 1,34% 1,93% 3,01% 3,77% 4,75% 4,95% 5,06% 4,85% 5,65% 5,46% 6,10% 7,64% 9,22% 9,45% 10,38% 10,42% 

94% 0,97% 1,38% 2,03% 3,00% 3,88% 4,82% 4,96% 5,08% 4,86% 5,67% 5,46% 6,10% 7,63% 9,23% 9,43% 10,37% 10,42% 

95% 0,97% 1,41% 2,12% 3,00% 3,99% 4,91% 4,96% 5,09% 4,88% 5,68% 5,46% 6,10% 7,63% 9,23% 9,42% 10,37% 10,42% 

96% 0,98% 1,45% 2,22% 2,99% 4,10% 4,99% 4,97% 5,11% 4,90% 5,69% 5,45% 6,10% 7,63% 9,23% 9,40% 10,36% 10,42% 

97% 0,98% 1,49% 2,32% 2,98% 4,21% 5,07% 4,97% 5,13% 4,92% 5,70% 5,45% 6,09% 7,63% 9,23% 9,39% 10,35% 10,42% 

98% 0,98% 1,52% 2,41% 2,97% 4,31% 5,14% 4,97% 5,14% 4,93% 5,71% 5,44% 6,09% 7,63% 9,23% 9,37% 10,34% 10,42% 

99% 0,99% 1,55% 2,50% 2,96% 4,41% 5,21% 4,98% 5,15% 4,94% 5,71% 5,44% 6,09% 7,62% 9,23% 9,36% 10,33% 10,42% 

100% 0,99% 1,58% 2,58% 2,95% 4,49% 5,27% 4,98% 5,16% 4,95% 5,72% 5,43% 6,08% 7,61% 9,22% 9,34% 10,31% 10,41% 
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APÊNDICE B - DADOS DE NEGÓCIOS REALIZADOS DE IDI (BMFBOVESPA) 

UTILIZADA NA SEÇÃO 4 

 

 

Dados

SÉRIE/CÓDIGOS  
NÚM. 

NEGOC.

CONTR. 

NEGOC
VOL.  

PREÇO 

ABERT.
PREÇO MÍN.

PREÇO 

MÁX.

PREÇO 

MÉD.

PRÊMIO DE 

REFERÊNCI

A

 NJFF N16P210900  8 25.070 175.512 5 5 8 7 5,71

 NJDG N16P211000  9 27.069 553.734 20 19 22 20,46 19,45

 NJDJ N16P211100  3 3.751 186.768 49 48,96 52 49,79 48,71

 NJDK N16P211200  2 1.309 175.825 135 132,12 135 134,32 132,1

 NJDL N16P211300  0 0 0 0 0 0 0 223,83

 NJDP N16P211600  1 183 92.755 506,86 506,86 506,86 506,86 507,82

 NJDQ N16P211700  0 0 0 0 0 0 0 603,79

 NJDR N16P211800  1 183 127.937 699,11 699,11 699,11 699,11 699,37

 VJFW V16P217800  0 0 0 0 0 0 0 53,2

 VJFX V16P217900  0 0 0 0 0 0 0 74,68

 VJD1 V16P218000  2 1.335 146.143 110 107,89 110 109,47 105,18

 VJD2 V16P218100  1 1.000 150.000 150 150 150 150 143,18

 VJD3 V16P218200  1 7 1.354 193,51 193,51 193,51 193,51 189,62

 VJD4 V16P218300  1 335 83.043 247,89 247,89 247,89 247,89 243,46

Dados 


