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RESUMO 

 

O objetivo principal desta dissertação é verificar a existência de prêmio de risco de volatilidade 

(VRP) no mercado brasileiro através da aplicação de uma estratégia com opções de venda do 

Índice Bovespa. Tal estratégia consiste em lançar opção de venda do índice, 5% fora do 

dinheiro, todo mês, levando a opção até o vencimento. A estratégia contempla ainda delta-

hedgear esta operação por meio da venda de BOVA11. Foram realizadas variações no 

rebalanceio do delta-hedge da estratégia e no período de sua aplicação, gerando um total de 3 

cenários analisados. Os resultados tiveram bom desempenho, se mostrando menos arriscados 

do que o Ibovespa e com baixa correlação com este índice.  

 

Palavras-chave: Prêmio de Risco de Volatilidade; Estratégia com Opções; Volatilidade 

Implícita. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis is to verify the existence of Volatility Risk Premium (VRP) in 

the Brazilian Market, using a short put option strategy. This strategy consists of shorting an 

index put, 5% out of money, and taking the option to maturity. The operation was delta-hedged 

by shorting BOVA11. Variations were made to the delta-hedge strategy and to the application 

period, resulting in three scenarios. The strategy performed well, presenting less risk than 

Ibovespa, and displaying low correlation with this index.   

 

Keywords: Volatility Risk Premium; Option Strategy; Implied Volatility. 
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O prêmio de risco de volatilidade representa a recompensa que o investidor recebe por assegurar 

outro investidor contra movimentos extremos do mercado. Da mesma maneira que são feitos 

seguros de carro ou de vida, no mercado financeiro, as pessoas também buscam se proteger 

contra movimentos adversos e indesejáveis. 

De acordo com Roni Israelov et al. (2018), a aversão ao risco e a tendência de superestimar a 

probabilidade de eventos extremos (market crash) fazem com que esses seguros financeiros 

sejam muito demandados e, algumas vezes, sobreprecificados. 

Uma pesquisa1 conduzida pela Universidade de Yale perguntou a investidores institucionais e 

pessoas físicas a probabilidade de um evento catastrófico de market crash acontecer nos 

próximos 6 meses. Na Figura 1 é possível observar, no eixo y, a porcentagem de participantes 

que acreditam que a probabilidade de um evento catastrófico seja maior que 10% ao longo do 

tempo. Pode-se notar que desde 1989, exceto em alguns períodos de tempo, a maioria dos 

investidores (cerca de dois terços deles em média), institucionais e pessoas físicas, acredita 

neste cenário. Entretanto, na realidade, a probabilidade histórica de um evento destes ocorrer 

nos próximos 6 meses é de, aproximadamente, 1%. 

 

Figura 1 – Pessoas superestimam a probabilidade de ocorrer um market crash. Dados de abril de 1989 

a dezembro de 2016. Fonte: AQR, Yale School of Management.  

                                                 

 

1 A pergunta feita aos investidores foi “ Qual seria a probabilidade de ocorrer um evento catastrófico de Market 

crash nos Estados Unidos, como o de 28 de outubro de 1929, ou de 19 de outubro de 1987, nos próximos 6 meses, 

incluindo-se os casos em que o evento extremo ocorre em outro país, mas se propaga para os EUA? ”  Mais sobre 

a pesquisa em Goetzmann et al.2016. 
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Uma das maneiras mais utilizadas por investidores para proteção de seus portfólios são as 

opções. Para se proteger de quedas bruscas de um determinado ativo, os investidores compram 

opções de venda (put) deste ativo (ativo-objeto). Uma opção de venda confere ao seu titular o 

direito de vender o ativo-objeto pelo preço estabelecido no contrato da opção (strike), durante 

determinado período de tempo ou em uma data pré-determinada (vencimento).  

Por exemplo, um investidor possui ações da Vale e gostaria de se proteger contra uma possível 

queda deste ativo, abaixo do valor de R$45,00, até o próximo mês. Para isto, ele compra 100 

opções de venda de Vale com strike de R$45,00 e com vencimento no mês seguinte. Suponha 

que no momento do vencimento desta opção o valor da Vale seja R$40,00 e, por isso, o 

investidor que comprou a put exerça seu direito de vender o ativo-objeto por R$45,00. Logo, 

este investidor deverá receber uma quantia de: (45- 40)*100 = R$ 500,00 que deverá ser paga 

pelo lançador da put.   

Segundo Rennison e Pedersen (2012), o prêmio de risco de volatilidade pode ser visto como 

uma compensação para lançadores2 de opções de venda (put) pelo risco de perdas quando a 

volatilidade aumenta subitamente. Conceitualmente, baseia-se na diferença entra a volatilidade 

implícita e a realizada das opções. 

Rennison e Pedersen (2012) e Roni Israelov et al. (2018) mostram, através de análises 

históricas, que uma estratégia simples de lançamento de put delta-hedgeada do índice S&P 500, 

apresenta resultados positivos e com alto Índice de Sharpe. Além disso, a estratégia demonstra 

baixa correlação com outros investimentos tradicionais, o que proporciona ganho de 

diversificação quando adicionada ao portfólio. 

Bakshi e Kapadia (2003) investigam a existência de prêmio de risco de volatilidade em uma 

amostra de opção de índice S&P 500 no período de 1988 a 1995. Utilizando uma estratégia de 

compra de call, delta-hedgeada por venda de ação, eles mostram que a estratégia obtém, 

sistematicamente, um desempenho inferior a zero. Além disso, concluem que as perdas são, 

geralmente, mais pronunciadas em opções at the money. 

No âmbito nacional foram encontrados estudos sobre a volatilidade implícita. Andrade e Tabak 

(2001), analisam se os preços de opções de câmbio Dólar-Real, entre 1999 e 2000, embutem 

                                                 

 

2 Diz-se que os compradores possuem posições compradas ou long, enquanto os vendedores têm posições 

vendidas ou short. A venda de uma opção também é chamada de lançamento de opção. 
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informação sobre volatilidade futura do retorno dos ativos. Os autores encontram que o melhor 

estimador da volatilidade futura é a volatilidade implícita e que esta é viesada positivamente. 

Gabe e Portugal (2004) comparam a volatilidade implícita obtida a partir das opções de compra 

da Telemar (TNLP4) entre 1998 e 2002 com modelos estatísticos do tipo GARCH, com o 

objetivo de avaliar qual o melhor previsor da volatilidade futura. Eles concluem, assim como 

Andrade e Tabak (2001), que, apesar da volatilidade implícita conter informação relevante para 

a volatilidade futura, ela é viesada. Segundo eles, o modelo FIGARCH apresenta melhor 

desempenho, tendo sido eficiente e não viesado.  

Vicente e Guedes (2010) investigam o poder explicativo da volatilidade implícita e histórica 

com relação à volatilidade futura utilizando ações e opções de compra da Petrobras no período 

entre 2006 e 2008. Os resultados indicam que a volatilidade implícita detém mais informações 

sobre a volatilidade futura do que a volatilidade histórica.  

Esta dissertação analisa o desempenho de uma carteira delta hedgeada que tem como objetivo 

capturar o prêmio de risco de volatilidade. A estratégia consiste em lançar opção de venda do 

índice Bovespa, 5% fora do dinheiro3, todo mês, levando a opção até o vencimento. Esta 

operação é delta-hedgeada por meio da venda de BOVA11. A estratégia utilizada foi 

semelhante àquela estudada por Roni Israelov et al. (2018)4, porém adaptada para a análise no 

mercado brasileiro. 

Além da análise desta carteira, será mostrado ao longo deste trabalho, que a volatilidade 

implícita é frequentemente maior que a volatilidade posteriormente realizada. Este resultado já 

é um forte indício da existência de prêmio de risco de volatilidade.   

Os capítulos desta dissertação são estruturados da seguinte maneira: 

O Capítulo 2 apresenta o desenvolvimento do modelo. Primeiro, expõe os conceitos teóricos e 

analíticos necessários para o entendimento do estudo. Em seguida, descreve a metodologia 

utilizada. Posteriormente, detalha sobre a construção da base de dados, as dificuldades 

encontradas devido à falta de liquidez do mercado de opções brasileiro, e, como os dados foram 

refinados. Por último, explica como foi feita a precificação diária das puts.    

O Capítulo 3 apresenta os resultados encontrados em diversos cenários. 

                                                 

 

3 Uma opção fora do dinheiro é aquela em que o seu exercício não compensaria se estivesse no momento de seu 

vencimento. É uma opção de venda com preço do ativo acima do seu preço do exercício. 
4 A diferença é que em Roni Israelov et al. (2018) foi utilizado opção de venda do índice S&P 500 e, 

consequentemente, a proteção foi realizada com outro ativo. 
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Por último, o Capítulo 4 apresenta as conclusões e propõe futuros trabalhos sobre o assunto. 
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Derivativos são contratos cujo preço deriva do preço de um ativo subjacente, taxa de referência 

ou índice. Este ativo subjacente pode ser físico (ouro, trigo, café etc.) ou financeiro (taxa de 

juros, ações, índices etc.), negociado no mercado à vista ou não. Os derivativos podem ser 

classificados, basicamente, em quatro tipos: contratos a termo, contratos futuros, opções de 

compra e venda e operações de swaps.  

As opções são instrumentos usados para mitigar riscos de oscilação de preço, de modo a 

oferecer um mecanismo de proteção ao mercado contra possíveis perdas. Além disso, podem 

servir para criar estratégias especulativas em relação a trajetória de preço, ampliando a 

exposição e o potencial de retorno de um investidor, já que o capital inicialmente investido para 

comprar uma opção é relativamente pequeno5.  

O comprador de uma opção é chamado de titular, enquanto o vendedor de uma opção é chamado 

de lançador. Há dois tipos de exercícios para opções: (i) a opção europeia, que só pode ser 

exercida no vencimento; (ii) ou a opção americana, que pode ser exercida a qualquer momento 

até a data de expiração. 

Existem dois tipos de opções, a de compra (call) e a de venda (put). Uma opção de compra dá 

ao titular o direito (não a obrigação) de comprar o ativo subjacente até uma determinada data 

(vencimento) por um preço específico (preço de exercício ou strike price). Uma opção de venda 

dá ao titular o direito de vender o ativo subjacente até uma determinada data por um preço 

específico. Por esse direito é pago um valor, chamado prêmio, ao vendedor da opção. 

O payoff para o titular de uma opção do tipo call no vencimento (T) é dado pela seguinte 

equação: 

V (S, T) = max (S(T) - K, 0)  

                                                 

 

5 Fonte: Site oficial da BM&F BOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-

derivativos/renda-variavel/opcoes-sobre-acoes.htm) 
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Onde S(T) é o preço do ativo subjacente na maturidade (T) e K é o preço de exercício da opção. 

Ou seja, caso no vencimento da opção o preço do ativo subjacente seja maior que o strike (S(T) 

- K > 0), o titular da call exercerá seu direito de comprar o ativo pelo preço de exercício e 

receberá S(T) – K. Caso o preço do ativo subjacente seja menor que o strike (S(T) - K < 0), o 

titular da call não exercerá seu direito.  

Por outro lado, o payoff do titular de uma opção do tipo put no vencimento (T) é dado por: 

V (S, T) = max (K − S(T), 0) 

Uma opção dá ao titular o direito de fazer algo, mas ele não precisa exercer esse direito. Tal 

especificidade diferencia opções de contratos futuros e a termo, nos quais o titular é obrigado a 

comprar ou vender o ativo subjacente. 

Há quatro posições básicas possíveis no mercado de opções: posição comprada em opção de 

compra, vendida em opção de compra, comprada em opção de venda e vendida em opção de 

venda (HULL, 2016). A Tabela 1 apresenta um resumo dessas posições6 e a Figura 2 apresenta 

esquematicamente os gráficos com os resultados (lucro/prejuízo) de cada posição de acordo 

com o preço do ativo subjacente (eixo x) no momento do vencimento da opção.  

Tabela 1– Resumo das posições básicas possíveis no mercado de opções. 

Opção Posição Obrigações Direitos 

Call 

Comprador de Call 
Pagamento inicial de 

prêmio (t = 0) 
Compra do ativo no preço acordado 

Lançador de Call 
Venda do ativo no 

preço acordado 
Recebimento do prêmio, no momento do 

lançamento da call (t = 0) 

Put 

Comprador de Put 
Pagamento inicial de 

prêmio (t = 0) 
Venda do ativo no preço acordado 

Lançador de Put 
Compra do ativo no 

preço acordado 
Recebimento do prêmio, no momento do 

lançamento da put (t = 0) 

                                                 

 

6 Diz-se que os compradores possuem posições compradas ou long, enquanto os vendedores têm posições 

vendidas ou short. A venda de uma opção também é chamada de lançamento de opção. 
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Figura 2 - Resultado de posições em opções europeias. O eixo y representa o lucro/prejuízo com a 

operação e o eixo x o preço do ativo subjacente na maturidade. 

Uma opção está dentro do dinheiro (in the money; ITM) quando seu preço de exercício é menor 

do que o preço à vista (no caso de call), ou seja, se fosse o momento do vencimento, seu titular 

certamente a exerceria. Ao contrário, uma opção de venda estará dentro do dinheiro quando seu 

preço de exercício é maior que seu preço à vista. Uma opção é dita fora do dinheiro (out of the 

money; OTM) quando seu preço de exercício é maior do que o preço à vista (no caso de call) 

ou menor que seu preço à vista (no caso de put); e no dinheiro (at the money; ATM) quando o 

preço de exercício é igual ao preço do mercado à vista. As opções serão exercidas quando 

estiverem in the money. 

Assim como acontece no mercado futuro, é possível transferir a um terceiro o seu compromisso, 

desde que execute a operação inversa àquela que originou a posição inicial. Ou seja, caso o 

lançador da opção queira se desfazer de sua posição, basta comprar uma opção para a mesma 

série e vencimento. 
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No início da década de 1970, Fischer Black, Myron Scholes e Robert Merton produziram um 

avanço fenomenal no apreçamento de opções sobre ações europeias7. O modelo produzido por 

eles é amplamente utilizado até os dias de hoje dada a sua simplicidade de implementação. As 

principais hipóteses assumidas pelo modelo são: 

1. O preço segue um movimento Browniano geométrico com tendência (drift) e 

volatilidade constantes; 

2. Ausência de custos de transação ou impostos; 

3. Tempo contínuo; 

4. É possível emprestar e tomar emprestado a uma taxa de juros livre de risco 

constante e conhecida; 

5. Não há dividendos durante a vida do derivativo; 

6. É possível fazer vendas a descoberto e negociar qualquer fração da ação; 

7. A opção é do tipo europeia. 

O método leva em consideração essencialmente cinco variáveis: volatilidade histórica, taxa de 

juros livre de risco, tempo restante para o exercício, preço do ativo e preço da opção. As 

fórmulas de precificação de uma call e de uma put são apresentadas a seguir, de maneira 

simplificada: 

C = 𝐒𝟎 N(𝐝𝟏) − 𝐾 𝑒−𝑟𝑇N(𝐝𝟐) 

P = 𝐾 𝑒−𝑟𝑇N(−𝐝𝟐) − 𝐒𝟎 N(−𝐝𝟏) 

Onde: C (call) / P (put) é o preço justo do prêmio da opção (de não arbitragem); S0 é o preço 

do ativo subjacente no mercado à vista; K é o preço de exercício da opção (strike); T é prazo a 

decorrer até o vencimento em dias úteis; r é a taxa de juros livre de risco; N(d1) e N(d2) são 

valores obtidos da tabela de probabilidade acumulada na distribuição normal-padrão; e d1 e d2 

são calculados através das fórmulas abaixo: 

                                                 

 

7 F. Black and M. Scholes, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy, 81 

(May/June 1973): 637-59; R.C. Merton, “Theory of Rational Option Pricing”, Bell Journal of Economics and 

Management Science, 4 (Spring 1973): 141-83. 



18 

 

 

 

𝐝𝟏 =
𝐥𝐧 (

𝐒𝟎

𝑲 ) + (𝒓 +
𝝈𝟐

𝟐 ) 𝑻

𝛔√𝑻
 

𝐝𝟐 = 𝐝𝟏 − 𝛔√𝑻 

Dentre as principais críticas ao modelo estaria a premissa de distribuição normal dos retornos 

bem como da volatilidade constante no tempo. Tais premissas não se mostram condizentes com 

as evidências empíricas8, as quais apontam que distribuição dos retornos das ações apresentam 

caudas largas, assimetria e variância não constante ao longo do tempo. 

 

Volatilidade implícita é a volatilidade implicada pelos preços de opções observados no mercado 

e, portanto, indica exatamente qual a estimativa de volatilidade que esse mercado está utilizando 

em seus modelos. Neste trabalho é utilizado o modelo de precificação de opções de Black-

Scholes-Merton, apresentado no item anterior, desta forma o termo volatilidade implícita, 

quando usado, refere-se à volatilidade implicada pelo modelo de Black-Scholes-Merton. Como 

não é possível inverter a equação deste modelo, para que a volatilidade seja expressa em função 

dos outros parâmetros, é necessário um procedimento de busca iterativo para calcular o valor 

da volatilidade implícita. Um método conhecido e bastante aplicado é o método de Newton-

Raphson9.  

Denomina-se sorriso de volatilidade um gráfico da volatilidade implícita de uma opção com 

um determinado vencimento como função de seu preço de exercício. Este gráfico é o mesmo 

para opções de compra e opções de venda europeias10. Na Figura 3 é possível observar a forma 

geral do sorriso de volatilidade para opções sobre ações. A volatilidade diminui à medida que 

o preço de exercício aumenta. 

                                                 

 

8 Franses & van Dijk (2000) e Tsay (2005). 
9 Começamos com uma estimativa y0 da solução e produzimos estimativas sucessivamente melhores de y1, y2, y3 

e assim por diante, usando a fórmula yi+1=yi – f(yi)/f ’(yi) , onde f ’ é a derivada de f com relação a y. 
10 A teoria diz que opções europeias de call e put têm a mesma volatilidade implícita, a menos que haja uma 

oportunidade de arbitragem. Utilizando a paridade put call e o modelo de precificação de Blach-Scholes-Merton, 

é possível verificar que para a validade da paridade é necessário que as volatilidades sejam iguais. 
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Figura 3 – Sorriso de volatilidade para ações.  

Fonte: HULL, 2016. 

Ao se comparar uma distribuição lognormal com uma distribuição implícita de mesma média e 

desvio padrão, observa-se que a implícita tem uma cauda mais pesada para esquerda e menos 

robusta à direita em relação à distribuição lognormal, como demonstrado na Figura 4 (HULL, 

2016).  

Da Figura 4, uma opção de compra muito fora do dinheiro com strike K2 tem um preço menor 

na distribuição implícita quando comparado ao preço que teria na distribuição lognormal. Isso 

ocorre, pois, a probabilidade do preço da ação ficar acima de K2 (ou seja, a probabilidade da 

call ser exercida) é menor na distribuição implícita do que na distribuição lognormal. Logo, a 

distribuição implícita fornece um preço mais baixo para a opção do que se fosse calculado pela 

lognormal e este preço mais baixo conduz a uma volatilidade implícita menor. O oposto 

ocorreria para uma opção de venda muito fora do dinheiro com preço de exercício K1. A 

probabilidade do preço da ação ficar abaixo de K1 é maior para a distribuição de probabilidade 

implícita. Assim, espera-se que a distribuição implícita informe um preço relativamente alto e 

uma volatilidade implícita relativamente alta para essa opção. 
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Figura 4 – Distribuição implícita e distribuição lognormal para opções sobre ações.  

Fonte: HULL, 2016. 

Segundo HULL (2016), uma possível explicação para o sorriso nas opções sobre ações é a 

alavancagem das empresas. Quando as ações de uma empresa perdem valor, ela torna-se mais 

alavancada, isso significa que ela se torna mais arriscada e que sua volatilidade aumenta. Outra 

explicação para a existência do sorriso é o fenômeno denominado crash fobia. Antes do crash 

de 1987, não havia um sorriso de volatilidade significativo para opções sobre ações no mercado 

americano. O padrão da Figura 3 passou a ser observado na bolsa americana após o crash de 

outubro de 1987, antes disso as volatilidades implícitas eram muito menos dependentes do 

strike. Isso levou Mark Rubinstein (1994) a sugerir que os traders estão preocupados com a 

possibilidade de outro crash, parecido com o de outubro de 1987, e apreçam opções de forma 

correspondente.  

 

O delta de uma opção é definido como a taxa de mudança do preço da opção com relação ao 

preço do ativo subjacente. Para uma opção europeia sobre uma ação que não paga dividendos, 

o delta de uma posição comprada (delta do titular), utilizando o modelo de Black-Scholes-

Merton, é dado por: 

∆𝑐𝑎𝑙𝑙=
𝜕𝑐

𝜕𝑆
=  𝑁(𝑑1) 

∆𝑝𝑢𝑡=
𝜕𝑝

𝜕𝑆
= 𝑁(𝑑1) − 1 
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Onde: c é o preço da opção de compra, p é o preço da opção de venda, S é o preço da ação e 

N(x) é a função de distribuição cumulativa para uma distribuição normal padrão.  

O delta da posição vendida (lançador da opção) é dado pelo oposto do delta da posição 

comprada, ou seja: 

∆𝑐𝑎𝑙𝑙=
𝜕𝑐

𝜕𝑆
=  −𝑁(𝑑1) 

∆𝑝𝑢𝑡=
𝜕𝑝

𝜕𝑆
= 1 − 𝑁(𝑑1) 

O delta mede a exposição da posição a cada pequeno movimento de preço do ativo subjacente. 

Uma posição delta hedgeada é aquela na qual o portfólio não sofre variações devido a pequenas 

variações no preço do ativo, mantido tudo o mais constante.  

Em resumo, temos que: 

i. Uma posição comprada em opção de compra deve ser hedgeada com uma 

posição vendida na ação subjacente; 

ii. Uma posição vendida em opção de compra deve ser hedgeada com uma posição 

comprada na ação subjacente; 

iii. Uma posição comprada em opção de venda deve ser hedgeada com uma posição 

comprada na ação subjacente; 

iv. Uma posição vendida em opção de venda deve ser hedgeada com a posição 

vendida na ação subjacente. 

A Figura 5 mostra a variação do delta de uma opção com o preço da ação.  

 

Figura 5 – Variação do delta com o preço da ação para uma opção de compra (à esquerda) e uma opção 

de venda (à direita) sobre uma ação que não paga dividendos.  

Fonte: http://www.simuladoropcoes.com.br/delta.html# 
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O delta de uma posição não permanece constante, a posição continua delta neutra apenas por 

um período relativamente curto de tempo.  Por isso, o hedge precisa ser ajustado 

periodicamente, o que é chamado de rebalanceamento.  

 

Para realizar este trabalho de pesquisa, primeiramente, foi definido um intervalo de tempo para 

aplicação da estratégia que começa em janeiro de 2007 e termina em dezembro de 2018.  

A estratégia a ser utilizada para investigação da existência de prêmio de risco de volatilidade 

no mercado brasileiro consiste em lançar opção de venda do Índice Bovespa, 5% fora do 

dinheiro, a cada mês11, levando a opção até o vencimento. A data de venda da put seguinte 

coincide com a data de exercício da put anterior. No anexo 6 são apresentadas as datas de 

lançamento e vencimento das puts. 

A quantidade de put lançada mensalmente foi calculada de forma que a exposição ao Índice 

Bovespa fosse constante e igual a R$ 1.000.000,00 , conforme equação abaixo: 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑝𝑢𝑡 =
1.000.000 

 ∆𝑝𝑢𝑡  ∗  𝐼𝐵𝑂𝑉
 

Onde o  ∆𝑝𝑢𝑡 é o delta da put que será lançada e IBOV é o valor do Índice Bovespa.  

Para hedgear esta operação, foi vendida uma certa quantidade de BOVA11, que era ajustada 

diariamente12, conforme equação abaixo: 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝐵𝑂𝑉𝐴11 = 1000 ∗  ∆𝑝𝑢𝑡  ∗  𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑝𝑢𝑡 

BOVA11 é um Fundo de Índice que começou a ser negociado em 3 de dezembro de 2008. O 

objetivo deste fundo é obter uma performance próxima ao próprio Índice Bovespa (IBOV). O 

valor de negociação deste Fundo de Índice é 1000 vezes menor que o valor do IBOV, por isso 

foi utilizado um fator (1000) de correção na equação.  

Para os anos de 2007 e 2008 foi necessário criar um histórico sintético de preços do BOVA11, 

para que fosse possível fazer o hedge. Esta série sintética foi criada utilizando o preço do 

                                                 

 

11 Até 15 de maio de 2015 as puts eram lançadas a cada dois meses, pois existiam apenas vencimentos em meses 

pares. Após esta data, as puts foram lançadas mensalmente. 
12 O ajuste do hedge foi realizado diariamente até próximo do vencimento da put lançada. No capítulo dos 

resultados isso será mostrado mais detalhadamente. 
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BOVA11 de 3 de dezembro de 2008 e realizando correções no mesmo de acordo com os 

retornos do Ibovespa até a data de janeiro de 2007. 

A Figura 6 representa o gráfico esquemático de ganho/prejuízo de uma estratégia hipotética de 

lançamento da put (5% fora do dinheiro) somado a estratégia de venda de BOVA11, em mesma 

quantidade. A venda do ativo à vista resulta em ganhos limitados (até o ativo valer zero) se o 

preço do ativo cair e resulta em perdas ilimitadas se o preço do ativo subir. Por outro lado, a 

venda de uma put terá um lucro limitado se o preço do ativo subir, sendo o próprio prêmio 

recebido, e terá um prejuízo limitado (até o ativo valer zero) se o preço do ativo cair. 

 

Figura 6 - Gráfico com o resultado da venda de Put somado a venda do ativo subjacente, em mesma 

quantidade. 

Para modelar o retorno desta carteira foi implementado um programa de tal forma que fosse 

possível alterar os valores das variáveis abaixo relacionadas: 

i. A porcentagem fora do dinheiro da put a ser lançada; 

ii. A forma de rebalanceio diário da proteção com BOVA11. Este poderia 

acontecer diariamente até 15 dias antes do vencimento da put ou até 7 dias antes. 

Desta maneira foi possível realizar variações nas estratégias e comparar seus resultados. 
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Os dados para este estudo foram baixados do site da Bovespa13, no item de séries históricas. A 

série histórica de cotações traz todo o histórico de preços diários dos títulos negociados na Bolsa 

desde 1986. As principais informações disponíveis para cada ativo foram: nome e código da 

empresa, código da ação, código ISIN, tipo de mercado (a vista, termo, opções), especificação 

(ON/PN), preços (anterior, abertura, mínimo, médio, máximo, fechamento), quantidade de 

negócios e volume negociado com o papel, dentre outros dados disponíveis.  

Após o levantamento das séries históricas de cotações, filtrou-se apenas os dados de negociação 

de opções sobre o índice BOVESPA. Além das puts, como será mostrado na seção seguinte, 

foram utilizados os dados de volatilidade implícita das opções de compra (call) para construção 

dos sorrisos de volatilidade. O preço considerado das opções foi sempre o de fechamento do 

pregão.  

Uma das dificuldades enfrentadas neste estudo é a falta de liquidez do mercado de opções 

brasileiro, principalmente opções de venda. Com o objetivo de filtrar a base de dados, excluindo 

essas opções menos negociadas, foram descartadas aquelas em que a volatilidade implícita 

calculada excedia o valor de 100% ou aquelas em que o valor calculado era menor que zero. 

Esses valores espúrios ocorrem, pois, os preços de fechamento dos instrumentos não são 

concomitantes.  Por exemplo, o preço de fechamento de uma opção pode ser referente a um 

negócio que ocorreu na parte da manhã e tal opção não foi mais negociada desde então. Assim, 

ao calcularmos a volatilidade implícita com o preço de fechamento do IBOVESPA, podemos 

obter valores de volatilidade que não fazem sentido. Idealmente, deveria ser considerado o 

horário em que ocorreu o negócio para o cálculo da superfície de volatilidade. Porém, trata-se 

de uma base mais complexa e seu tratamento ficou fora do escopo deste trabalho e tal alteração 

será feita em estudos futuros. 

Os dados diários de BOVA11 foram baixados de um site de investimento14. Para o cálculo 

foram considerados apenas os preços de fechamento do dia. Conforme dito anteriormente, foi 

criada uma série de preços sintética de BOVA 11 para os anos de 2007 e 2008, já que este fundo 

de índice começou a ser negociado em dezembro de 2008. 

                                                 

 

13 Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/market-data/historico/mercado-a-vista/series-historicas/ 
14 Fonte: https://br.investing.com/etfs/ishares-ibovespa-historical-data 
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Com o objetivo de inserir no estudo a crise de 2008, foi decidido que o período estudado seria 

de janeiro de 2007 a dezembro de 2018. Porém, sabe-se que o resultado desta pesquisa pode 

estar prejudicado pela falta de liquidez deste mercado, principalmente nos anos iniciais.   

 

Para obter a evolução diária da estratégia foi necessário obter os preços diários, até o 

vencimento, das puts que eram lançadas. Como dito anteriormente, na base de dados, estão os 

dados diários de todas as opções que foram negociadas, porém pode acontecer de alguma put 

lançada não ser negociada em algum dia até seu vencimento.  

Nos dias em que houve alguma negociação da put lançada, utilizou-se o preço de fechamento 

de mercado desta put.  

Nos dias em que a put vendida não foi negociada na Bovespa, seu preço foi estimado através 

do sorriso de volatilidade. Este sorriso foi construído com a volatilidade implícita das puts e 

calls de mesmo vencimento, porém strikes diferentes, negociadas naquele dia15. Após a 

construção do sorriso, a volatilidade foi interpolada16 para o strike desejado e então, através da 

equação de Black-Scholes-Merton, o preço da put lançada foi calculado. Os casos em que não 

foi possível interpolar, foram analisados da seguinte maneira: 

i. Encontrava-se o strike mais próximo do valor do strike da put lançada, negociado 

naquele pregão. Após isso, a seguinte verificação era feita:   

|𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒𝑝𝑢𝑡 𝑙𝑎𝑛ç𝑎𝑑𝑎| < 5% ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒𝑝𝑢𝑡 𝑙𝑎𝑛ç𝑎𝑑𝑎 

Se a inequação acima fosse verdadeira, utilizava-se a volatilidade implícita do  

𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 para calcular o preço da put através da equação de Black-Scholes-

Merton. 

ii. Quando a inequação do item i não era verdadeira, o programa pulava esta data e 

passava para o próximo dia útil.  

 

                                                 

 

15 Para puts e calls de mesmo strike, caso o dado de volatilidade implícita fosse diferente, utilizava-se a média 

aritmética.  
16 Interpolação linear. 
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Ao comparar a volatilidade implícita de opções at the money, com prazo de vencimento de 2 

meses17, com a volatilidade18 posteriormente realizada no ativo subjacente neste mesmo 

intervalo de tempo, verifica-se que a volatilidade implícita é frequentemente maior que a 

realizada. Tal fato pode ser observado na Figura 7.  

A volatilidade implícita da opção de venda do índice IBOVESPA at the money no momento da 

negociação foi maior que a volatilidade posteriormente realizada em 80% dos dias observados. 

Nestes dias, a volatilidade implícita foi maior que a posteriormente realizada, na média, 7.6 

pontos percentuais. Este resultado é um forte indício de existência de prêmio de risco de 

volatilidade. 

 

Figura 7 – Volatilidade Implícita x Volatilidade Realizada do índice BOVESPA. Período de jan/2005 a 

dez/201419. 

                                                 

 

17 Foi utilizado o período de fevereiro de 2005 até dezembro de 2014, quando as opções negociadas tinham 

vencimento apenas em meses pares.  
18 Desvio padrão dos retornos diários.  
19 Para construção deste gráfico foi utilizado o valor da volatilidade implícita da put at the money nas datas de 

compra de put; para o cálculo da volatilidade realizada, foi utilizado a volatilidade realizada no período entre a 

compra da put e seu vencimento. 
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Conforme apresentado na metodologia desta dissertação, a estratégia analisada consiste em 

lançar opção de venda 5% fora do dinheiro, delta-hedgeada por venda de BOVA11. O hedge, 

neste caso, foi rebalanceado diariamente até que faltassem 7 dias corridos para o vencimento 

da put20.  

A primeira venda de put ocorre em 14 de fevereiro de 2007 e a última data de exercício ocorre 

dia 12 de dezembro de 2018. Na Figura 8 é apresentado o histograma de retornos de janelas de 

1 ano da estratégia, em vermelho os retornos negativos e na cor verde os retornos positivos. 

Pode-se perceber que o histograma é assimétrico à direita, possuindo mais retornos positivos 

do que negativos.    

 

Figura 8 – Histograma de retornos em janelas de 1 ano (2007 a 2018) – Estratégia 1. 

                                                 

 

20 A legenda nas figuras apresentadas, neste caso, mostrará f=5% (porcentagem fora do dinheiro) e stop=7dias (até 

quantos dias antes do vencimento da put o rebalanceio será feito). 



28 

 

 

 

Na Figura 9 é apresentada a volatilidade em janelas de 1 ano da estratégia 1, em azul, e a 

volatilidade do Ibovespa, em vermelho (tracejado). Pode-se notar que durante a maior parte do 

período analisado a volatilidade da estratégia ficou menor que a do Ibovespa.  

 

Figura 9 – Volatilidade anual dos retornos da estratégia utilizando janelas de 1 ano comparado com a 

volatilidade do Ibovespa – Estratégia 1. 

Na Figura 10 é apresentado o máximo drawdown (MDD) da estratégia 1 em janelas de 1 no, 

em azul (linha contínua), e o máximo drawdown do Ibovespa nas mesmas janelas de 1 ano, em 

vermelho (tracejado). Pode-se verificar que, assim como ocorre com a volatilidade, o MDD da 

estratégia é menor que o do Ibovespa durante grande parte do período analisado. 
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Figura 10 – Máximo Drawdown da estratégia, utilizando janelas de 1 ano, comparado com o máximo 

drawdown do Ibovespa – Estratégia 1. 

É possível perceber que a estratégia analisada nesta seção é menos arriscada que o Ibovespa, 

possuindo volatilidade e MDD menores. Isto pode ser percebido também através da Figura 11, 

onde é mostrado o equity line da estratégia analisada, em azul (linha contínua), e o equity line 

do Ibovespa, em vermelho (tracejado).  Ambos iniciam no valor 100, enquanto o equity line do 

Ibovespa termina em 190, o equity line da estratégia termina em 120.  

Na mesma Figura 11, nota-se que durante o período de crise, em 2008, a estratégia perde 

bastante desempenho, chegando a atingir o valor de 60 no equity line. Porém, após 2008 e até 

meados de 2016, a estratégia consegue recuperar valor, enquanto o Ibovespa apresentava uma 

tendência de queda. Este mesmo comportamento foi observado por Israelov et al. (2018). 

Conforme pode ser verificado na Figura 12, a estratégia utilizada pelo autor teve perdas 

significativas durante o market crash de 2008.  

Na seção 3.4 é apresentada esta mesma estratégia, para um período de aplicação diferente, com 

início em 2009, após a crise.  
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Figura 11 – Equity Line da estratégia 1 comparado com o Equity Line do Ibovespa. 

 

Figura 12 – Resultado de uma estratégia semelhante à realizada nesta dissertação21, porém utilizando 

opção de venda do índice S&P 500. Dados de abril de 1989 a dezembro de 2016.  

Fonte: ISRAELOV, R. ET AL. Understanding the Volatility Risk Premium. AQR Working Paper, May 

2018. 

                                                 

 

21  A estratégia utilizada por Israelov foi vender opção de venda do índice S&P 500, todo mês, levando a put até o 

vencimento. O delta-hedge foi realizado com futuro de S&P 500. 
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Na Tabela 2 é apresentado o máximo, o mínimo, a média e o desvio padrão dos retornos totais 

em janelas de 1 ano desta estratégia. Além disso, é apresentada a correlação dos retornos diários 

da estratégia 1 com os retornos diários do Ibovespa. O valor de -0,0058, revela baixa correlação 

entre eles.   

Tabela 2 – Estatísticas Descritivas – Estratégia 1. 

Venda Put _ f = 5% e stop = 7 dias  

Máximo retorno 33.86% 

Mínimo retorno  -37.94% 

Médio retorno  3.00% 

Mediana retorno 4.82% 

Desvio padrão dos retornos em janelas de 1 ano 13.51% 

Desvio padrão dos retornos do Ibov em janelas de 1 ano 25.14% 

Correlação com Ibov  -0.0058 

 

Nesta segunda estratégia apresentada, a venda de BOVA11 foi rebalanceada diariamente até 

que faltassem 15 dias corridos para a data de vencimento da put. Esta é a única diferença entre 

a estratégia 1 e a 2.  

Na Figura 13 é possível ver o histograma de retornos da estratégia 2, em vermelho os retornos 

negativos e em verde os retornos positivos. Assim como o histograma apresentado na estratégia 

1, este também é assimétrico à direita, com mais retornos positivos.  
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Figura 13 – Histograma de retornos em janelas de 1 ano (2007 a 2018) – Estratégia 2. 

Na Figura 14 é mostrada a volatilidade em janelas de 1 ano da estratégia 2, em verde (linha 

contínua), além da volatilidade do Ibovespa, em vermelho (tracejado), e volatilidade da 

estratégia 1, em azul (pontilhado). Pode-se verificar que, diferente da estratégia 1, a estratégia 

2 apresenta alguns períodos em que a volatilidade se encontra maior do que a volatilidade do 

Ibovespa.  
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Figura 14 – Volatilidade anual dos retornos da estratégia 2 (verde contínuo), utilizando janelas de 1 ano, 

comparado com a volatilidade do Ibovespa (vermelho tracejado) e com a volatilidade da estratégia 1 

(azul pontilhado) – Estratégia 2. 

Na Figura 15 é apresentado o máximo drawdown (MDD) da estratégia 2, em verde, além do 

máximo drawdown do Ibovespa, em vermelho, e da estratégia 1, em azul. Pode-se verificar que, 

assim como ocorre na estratégia 1, o MDD da estratégia 2 é menor que o do Ibovespa durante 

grande parte do período analisado.  

É possível perceber que a estratégia 2 é um pouco mais arriscada que a estratégia 1, com 

volatilidade e MDD maiores. Porém, a estratégia 2 ainda é menos arriscada que o Ibovespa. 

Isto pode ser percebido também através da Figura 16, onde é mostrado o equity line da estratégia 

analisada, em verde, além do equity line do Ibovespa, em vermelho, e equity line da estratégia 

1, em azul.  Ambos iniciam no valor 100, enquanto o equity line do Ibovespa termina em 190, 

o equity line da estratégia 2 termina em 155.  

A estratégia 2 termina com o equity line superior ao da estratégia 1. Isto ocorre porque a 

estratégia em questão perde desempenho com o ajuste do hedge realizado diariamente. Portanto, 

quando se reduz a quantidade de dias com rebalanceio do delta-hedge, o desempenho global da 

estratégia melhora, porém ela se torna mais arriscada. 
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Figura 15 – Máximo Drawdown da estratégia (verde contínuo), utilizando janelas de 1 ano, comparado 

com o MDD do Ibovespa (vermelho tracejado) e com o MDD da estratégia 1 (azul pontilhado) – 

Estratégia 2. 

 

Figura 16 – Equity Line da estratégia 2 (verde contínuo) comparado com o Equity Line do Ibovespa 

(vermelho tracejado) e da estratégia 1 (azul pontilhado). 
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Na Tabela 3 é apresentado o máximo, o mínimo, a média e o desvio padrão dos retornos totais 

em janelas de 1 ano desta estratégia. Além disso, é apresentada a correlação dos retornos diários 

da estratégia 2 com o retorno diário do Ibovespa. O valor de 0,0274, revela baixa correlação 

entre eles.   

Tabela 3 – Estatísticas Descritivas – Estratégia 2. 

Venda Put _ f = 5% e stop = 15 dias  

Máximo retorno 47.06% 

Mínimo retorno  -48.02% 

Médio retorno  6.37% 

Mediana retorno 9.17% 

Desvio padrão dos retornos em janelas de 1 ano 17.22% 

Desvio padrão dos retornos do Ibov em janelas de 1 ano 25.14% 

Correlação com Ibov  0.0274 

 

Nesta seção, o que está denominado como estratégia 3, corresponde à avaliação da estratégia 1 

para um período com início em 18 de fevereiro de 2009. Portanto, pós crise financeira de 2008. 

Na Figura 17 é possível verificar o histograma de retornos da estratégia 3.  
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Figura 17 – Histograma de retornos em janelas de 1 ano (2009 a 2018) – Estratégia 3. 

Na Figura 18 e na Figura 19 encontram-se, respectivamente, os dados de volatilidade e máximo 

drawdown da estratégia 3 em janelas de 1 ano. Pode-se verificar que tanto a volatilidade quanto 

o MDD da estratégia 3 são menores que o do Ibovespa durante o período analisado. 
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Figura 18 – Volatilidade anual dos retornos da estratégia 3, utilizando janelas de 1 ano, comparado com 

a volatilidade do Ibovespa – Estratégia 3. 

 

Figura 19 – Máximo Drawdown da estratégia 3, utilizando janelas de 1 ano, comparado com o máximo 

drawdown do Ibovespa – Estratégia 3. 
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Na Figura 20 verifica-se o equity line da estratégia 3, na cor roxa, e o equity line do Ibovespa, 

na cor vermelha (tracejado). Esta estratégia termina com o valor de 165 no equity line, enquanto 

o Ibovespa termina com valor de 219.  

Na Tabela 4 é apresentado o máximo, o mínimo, a média e o desvio padrão dos retornos totais 

em janelas de 1 ano desta estratégia. Além disso, é apresentada a correlação dos retornos diários 

da estratégia 3 com o retorno diário do Ibovespa. Novamente há baixa correlação entre eles.  

Foi possível verificar que a estratégia 3 apresentou um desempenho melhor que a estratégia 1, 

o que já era esperado, pois foi suprimido o período da crise de 2008. Conforme comentado na 

seção 3.2, a estratégia perde muito desempenho em períodos de crise. 

 

Figura 20 – Equity Line da estratégia 3 comparado com o Equity Line do Ibovespa  

Tabela 4 – Estatísticas Descritivas – Estratégia 3. 

Venda Put (2009) _ f = 5% e stop = 7 dias  

Máximo retorno 31.15% 

Mínimo retorno  -11.54% 

Médio retorno  4.99% 

Mediana retorno 4.95% 

Desvio padrão dos retornos em janelas de 1 ano 7.09% 

Desvio padrão dos retornos do Ibov em janelas de 1 ano 19.74% 

Correlação com Ibov  -0.0363 
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Após análise dos resultados apresentados no capítulo anterior pode-se concluir que, para o caso 

analisado, há evidências de prêmio de risco de volatilidade no mercado brasileiro.  

Em uma primeira análise, pôde-se verificar que a volatilidade implícita das opções de venda do 

índice são, constantemente, maiores que a volatilidade posteriormente realizada (seção 3.1). 

Posteriormente, foram analisadas algumas estratégias de venda de put. Primeiro, variando o 

rebalanceio do delta-hedge (até 7 ou 15 dias antes do vencimento) e, em seguida, variando o 

período analisado (incluindo ou não a crise de 2008). Todas tiveram um desempenho positivo, 

apresentado histogramas assimétricos à direita. Além disso, se mostraram menos arriscadas que 

o Ibovespa e com baixa correlação com este índice. 

Futuros estudos podem ser feitos sobre o tema desta dissertação. Uma primeira sugestão seria 

alterar o ativo utilizado para o delta-hedge da posição, uma vez que fundo de índice possui 

problemas de liquidez, principalmente perto da época de sua criação. Ao invés de utilizar 

BOVA11, a proteção poderia ser feita com contrato futuro do Índice Bovespa. Talvez com a 

alteração do ativo utilizado para proteção, a estratégia venha a apresentar melhores resultados.  

Além desta, uma outra extensão da pesquisa que pode ser realizada é entender os momentos em 

que a estratégia funciona e fazê-la somente em determinadas condições de mercado e não 

continuamente.  
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Data de lançamento da 

put
Vencimento da Put

Data de lançamento da 

put
Vencimento da Put

14/02/2007 18/04/2007 15/10/2014 17/12/2014

18/04/2007 13/06/2007 17/12/2014 18/02/2015

13/06/2007 15/08/2007 18/02/2015 15/04/2015

15/08/2007 17/10/2007 15/04/2015 13/05/2015

17/10/2007 12/12/2007 13/05/2015 17/06/2015

12/12/2007 13/02/2008 17/06/2015 15/07/2015

13/02/2008 16/04/2008 15/07/2015 12/08/2015

16/04/2008 18/06/2008 12/08/2015 16/09/2015

18/06/2008 13/08/2008 16/09/2015 14/10/2015

13/08/2008 15/10/2008 14/10/2015 18/11/2015

15/10/2008 17/12/2008 18/11/2015 16/12/2015

17/12/2008 18/02/2009 16/12/2015 13/01/2016

18/02/2009 15/04/2009 13/01/2016 17/02/2016

15/04/2009 17/06/2009 17/02/2016 16/03/2016

17/06/2009 12/08/2009 16/03/2016 13/04/2016

12/08/2009 14/10/2009 13/04/2016 18/05/2016

14/10/2009 16/12/2009 18/05/2016 15/06/2016

16/12/2009 17/02/2010 15/06/2016 13/07/2016

17/02/2010 14/04/2010 13/07/2016 17/08/2016

14/04/2010 16/06/2010 17/08/2016 14/09/2016

16/06/2010 18/08/2010 14/09/2016 13/10/2016

18/08/2010 13/10/2010 13/10/2016 16/11/2016

13/10/2010 15/12/2010 16/11/2016 14/12/2016

15/12/2010 16/02/2011 14/12/2016 18/01/2017

16/02/2011 13/04/2011 18/01/2017 15/02/2017

13/04/2011 15/06/2011 15/02/2017 15/03/2017

15/06/2011 17/08/2011 15/03/2017 12/04/2017

17/08/2011 13/10/2011 12/04/2017 17/05/2017

13/10/2011 14/12/2011 17/05/2017 14/06/2017

14/12/2011 15/02/2012 14/06/2017 12/07/2017

15/02/2012 18/04/2012 12/07/2017 16/08/2017

18/04/2012 13/06/2012 16/08/2017 13/09/2017

13/06/2012 15/08/2012 13/09/2017 18/10/2017

15/08/2012 17/10/2012 18/10/2017 16/11/2017

17/10/2012 12/12/2012 16/11/2017 13/12/2017

12/12/2012 13/02/2013 13/12/2017 17/01/2018

13/02/2013 17/04/2013 17/01/2018 14/02/2018

17/04/2013 12/06/2013 14/02/2018 14/03/2018

12/06/2013 14/08/2013 14/03/2018 18/04/2018

14/08/2013 16/10/2013 18/04/2018 16/05/2018

16/10/2013 18/12/2013 16/05/2018 13/06/2018

18/12/2013 12/02/2014 13/06/2018 18/07/2018

12/02/2014 16/04/2014 18/07/2018 15/08/2018

16/04/2014 18/06/2014 15/08/2018 12/09/2018

18/06/2014 13/08/2014 12/09/2018 17/10/2018

13/08/2014 15/10/2014 17/10/2018 14/11/2018

14/11/2018 12/12/2018


