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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é construir um modelo que identifique oportunidades 

de arbitragem no mercado de derivativos. A ideia do modelo será replicar um 

contrato financeiro através de outros instrumentos, também disponíveis no 

mercado. O algoritmo utilizará o Modelo de Volatilidade Incerta para avaliar o 

preço do portfólio como um todo (derivativo sendo replicado, juntamente aos 

instrumentos replicantes). Deste preço, será subtraído o custo incorrido para se 

montar a carteira replicante, de forma a se chegar no preço pelo qual pode ser 

negociado o contrato sendo replicado. Se este valor for diferente do preço 

praticado no mercado, haveremos encontrado uma oportunidade de arbitragem. 

Uniremos a este algoritmo um modelo de otimização, o qual buscará a carteira 

replicante que maximize o lucro obtido na estratégia de arbitragem. Um dos 

pilares centrais do modelo está no fato de a equação de apreçamento de opções 

não ser linear. Em outras palavras, o preço total de um conjunto de opções não 

é equivalente à soma das quantidades de cada opção presente pelo seu 

respectivo preço. Construiremos também um simulador de Monte Carlo que 

tomará como dado de entrada a carteira retornada pelo modelo de otimização. 

O objetivo deste simulador é validar o lucro sugerido pelo modelo identificador 

de arbitragens. Esta pesquisa utilizou, como insumo para sua aplicação em um 

caso real, dados divulgados no site da B3 (Brasil Bolsa Balcão S.A.).  

 

Palavras-chave: arbitragem, otimização, modelo de volatilidade incerta, método 

de diferenças finitas explícito, apreçamento de derivativos.   



ABSTRACT 

  

The objective of this paper is to build a model that can identify arbitrage 

opportunities in the derivatives market. The idea of the model will be to replicate 

a financial contract using other instruments available in the financial market. The 

algorithm will apply the Uncertain Volatility Model in order to evaluate the price of 

the portfolio as a whole (replicated derivative, along with its replicating 

instruments). We will subtract from this price the cost of building such replicating 

portfolio, in order to derive the price at which we could trade the replicated 

contract. If this price differs from the price we observe in the market, then we will 

have found ourselves with an arbitrage opportunity. We shall use an optimization 

algorithm, together with the Uncertain Volatility Model, in order to get the portfolio 

that maximizes the profits of our strategy. One of the main pillars of our model 

lies in the fact that the pricing equation of options is not linear. In other words, the 

total price of a portfolio of options does not equal to the sum of the quantities of 

each of these options multiplied by their respective price. We will also build a 

Monte Carlo simulator, which will take as inputs the portfolio returned by the 

optimizer. The objective of this simulator will be to validate the profit as suggested 

by the arbitrage-identifying model. In order to apply the implemented algorithms 

in a real case, this study used data published on the B3 stock exchange website. 

 

Keywords: arbitrage, optimization, uncertain volatility model, explicit finite 

differences method, derivatives pricing.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 1997, dois anos após o falecimento de Fischer Black, Robert C. Merton e 

Myron Scholes receberam o prêmio Nobel de ciências econômicas pelo trabalho 

realizado em torno do modelo de apreçamento de opções de Black-Scholes 

(1973). A ideia principal do modelo é realizar compras e vendas de unidades do 

ativo subjacente, de maneira contínua, de forma a eliminar o risco deste 

instrumento. 

A fórmula de Black-Scholes assume algumas premissas fundamentais, como, 

por exemplo, de que a taxa de juros é constante, de que sempre se tem a 

habilidade de se comprar ou vender quaisquer unidades do ativo subjacente 

(mesmo que fracionárias), e de não há custos de transação no mercado. Outra 

premissa importante é a de que a volatilidade do ativo referenciado pela opção 

é constante. 

Nenhuma das premissas citadas acima condizem com a realidade. A que mais 

tem impacto financeiro, no entanto, é a da volatilidade. A premissa sobre a taxa 

de juros constante, por exemplo, não costuma ser tão problemática, em termos 

relativos. Além disso, ainda que fosse, pode-se também fazer o seu hedge.  

A premissa quanto à volatilidade do ativo subjacente é bastante irreal, uma vez 

que a volatilidade do ativo subjacente tende a variar conforme o tempo. Como 

consequência, a volatilidade implícita no preço das opções costuma variar 

conforme seus preços de exercício, assim como suas maturidades. Por exemplo, 

opções de ações costumam apresentar volatilidades implícitas mais altas para 

preços de exercício mais baixos, e volatilidades implícitas mais baixas para 

preços de exercício mais altos. Opções de moedas, por sua vez, costumam ter 

volatilidade implícita mais baixa no preço de exercício at-the-money (ATM), e 

volatilidades implícitas mais altas para preços de exercícios in-the-money (ITM) 

ou out-the-money (OTM). 

Uma vez que a volatilidade não é constante, poder-se-ia adotar, por exemplo, 

um modelo que assuma uma volatilidade estocástica. O problema desta 
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abordagem é que, ainda assim, precisamos assumir uma dinâmica de 

probabilidade para a volatilidade, abrindo espaço para erros, assim como 

gerando a necessidade de mais validações. 

Um dos modelos que relaxa a hipótese de volatilidade constante é o Modelo de 

Volatilidade Incerta (ou Uncertain Volatility Model, UVM). Este modelo avalia o 

preço de uma carteira de opções e outros derivativos em cenários de worst-case 

e best-case, do ponto de vista de um investidor que está comprado ou vendido 

nesta carteira. O usuário do modelo define um limite superior e um inferior para 

a volatilidade, e os preços nos extremos são computados, conforme o cenário 

escolhido. Não há a necessidade de se escolher uma distribuição de 

probabilidade para a volatilidade, e, consequentemente, este modelo se encaixa 

bem em casos em que a volatilidade não pode ser determinada com exatidão. 

Aplicaremos esse Modelo de Volatilidade Incerta no apreçamento de portfólios, 

para tentar identificar oportunidades de arbitragem. Ou seja, o utilizaremos para 

encontrar casos em que o preço resultante do portfólio seja diferente do 

somatório dos preços pelos quais seus constituintes estão sendo negociados no 

mercado. Na avaliação dos preços, adotaremos o cenário de worst-case, pois 

desejamos ser conservadores com relação ao ganho potencial da estratégia de 

arbitragem. 

O Modelo de Volatilidade Incerta, isoladamente, no entanto, não é suficiente para 

identificarmos ganhos financeiros livres de risco. Isso porque o modelo é muito 

conservador, ou seja, o preço máximo pelo qual poderemos comprar a carteira 

será alto demais, e o preço mínimo pelo qual poderemos vender a carteira será 

baixo demais. Em outras palavras, o spread será alto demais para conseguirmos 

executar a estratégia.  

Portanto, uniremos ao Modelo de Volatilidade Incerta o conceito de hedging 

estático. Ou seja, montaremos uma carteira composta por instrumentos 

disponíveis no mercado no início da estratégia. Este hedging é chamado de 

estático uma vez que será definido no início da estratégia e não será mais 

alterado até o fim da mesma.  
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O lucro será possível devido ao fato de que a equação de apreçamento dos 

derivativos não é linear, de forma a diminuir o spread nos preços da carteira. 

Encarando de uma forma mais intuitiva, poderíamos pensar que o efeito de 

diversificação, dentro do portfólio, faz com que a exposição conjunta a flutuações 

de volatilidade seja reduzida.  

O hedging estático, diferentemente do tradicional, não busca minimizar o payoff 

residual da carteira. Ele leva em consideração também os custos dos 

instrumentos que o compõem. O objetivo será encontrar o hedging estático 

ótimo, i.e., que maximize o lucro ganho com a estratégia. Em outras palavras, 

que maximize o valor da posição descontado pelos custos de se chegar nela. 

É importante frisar que o risco residual da posição protegida pelo hedge estático 

deverá ser eliminado com hedge dinâmico, a partir da compra e venda de 

unidades do ativo subjacente.  

 

1.1 MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO 

 

O Modelo de Volatilidade Incerta não assume uma distribuição de probabilidade 

para a volatilidade. Sua única premissa é a de que a volatilidade se encontra 

dentro de um intervalo estabelecido pelo usuário. O usuário também define qual 

o cenário em que deseja apreçar sua carteira, e o modelo então computa os 

preços utilizando as volatilidades extremas. Uma vez que a equação de 

apreçamento de um portfólio não é linear, os cenários nem sempre precificam 

as mesmas opções com as mesmas volatilidades, dependendo de como é 

composta a carteira. 

Originalmente, o Modelo de Volatilidade Incerta havia sido utilizado para se 

avaliar o preço de algum derivativo complexo, ou que não estivesse disponível 

no mercado. Neste estudo, busca-se encontrar oportunidades de arbitragem no 

mercado, utilizando-se do Modelo de Volatilidade Incerta. A base para tal 

encontra-se na não-linearidade da equação de apreçamento do conjunto de 

opções, dado o efeito da diversificação.  
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Dito de outra forma, neste estudo, identificaremos inconsistências presentes no 

mercado. Apreçaremos um derivativo, como se ele não estivesse disponível no 

mercado, juntamente com seu hedge estático. Se o valor resultante for diferente 

do preço pelo qual ele está sendo negociado no mercado, teremos identificado 

uma oportunidade de arbitragem.  

 

1.2 OBJETIVO DO TRABALHO 

 

O objetivo deste trabalho é construir um algoritmo que identifique oportunidades 

de arbitragem no mercado de derivativos. Mais especificamente, o objetivo é que 

o algoritmo retorne uma carteira que nos dê lucro, sem precisarmos nos expor a 

riscos. O modelo envolverá também um processo de otimização, uma vez que 

desejamos encontrar a composição da carteira que maximiza o lucro final.   

O que faremos primeiramente é, para um dado ativo base (uma ação, por 

exemplo), coletar dados de todas as opções listadas na respectiva bolsa de 

valores para uma certa data. Escolheremos, em seguida, um derivativo de renda 

fixa, que será o instrumento que replicaremos. Então, encontraremos o hedge 

estático, formado pelas opções coletadas, que maximize o lucro obtido através 

da venda ou compra da nota de renda fixa.  

Para validar o lucro sugerido pelo modelo, implementaremos também uma 

simulação de Monte Carlo. A ideia é prover, como insumo às simulações, o 

portfólio retornado pelo algoritmo de otimização, e verificar se os lucros nos quais 

as simulações resultam confirmam os previstos pelo modelo. O simulador se 

posicionará na estratégia retornada pelo modelo, comprando e vendendo alguns 

instrumentos disponíveis no mercado. A cada instante de tempo, qualquer 

dinheiro remanescente será depositado em uma conta corrente rendendo a taxa 

de juros livre de risco, e qualquer montante que falte será tomado emprestado, 

também à taxa livre de risco. Assumiremos que o preço do ativo subjacente 

segue um Movimento Browniano Geométrico, e executaremos o delta hedge do 

risco residual da posição a cada instante de tempo. 
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Mais detalhes sobre a implementação da Modelo de Volatilidade Incerta, do 

algoritmo de otimização, e da simulação de Monte Carlo serão dados nos 

próximos capítulos. Também apresentaremos aplicações desses modelos a 

casos fictícios, e estudaremos em especial a aplicação dos mesmos a um caso 

real com opções brasileiras. 

Além desta introdução, este trabalho é composto por oito outros capítulos. O 

próximo capítulo se trata da revisão bibliográfica, e inserirá o presente estudo na 

literatura existente sobre o assunto. No seguinte, estudaremos o modelo e a 

teoria que o baseia. O capítulo 4 é dedicado à aplicação e análise do modelo 

implementado a casos fictícios, assim como à descrição do caso real estudado. 

Em seguida, no capítulo 5, analisamos os resultados do caso real. A seção 6, 

por sua vez, se refere às conclusões do trabalho, enquanto na 7 tratamos de 

limitações e recomendações para pesquisas futuras. Por fim, os capítulos 8 e 9 

são dedicados às referências bibliográficas e aos anexos, respectivamente. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O objetivo do presente capítulo é revisar a literatura existente no que diz respeito 

a (i) modelos de apreçamento de opções, com enfoque no Modelo de 

Volatilidade Incerta (UVM), assim como a (ii) Hedging Estático. 

 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS 

 

Esta seção dedica-se à introdução do leitor a conceitos básicos necessários para 

o entendimento deste trabalho. Primeiramente, relembraremos o leitor de alguns 

aspectos fundamentais do Modelo de Black-Scholes. Em seguida, estudaremos 

um pouco o Modelo de Volatilidade Incerta. Por último, abordaremos o conceito 

de Hedging Estático. 

 

2.1.1. Modelo De Black-Scholes 

 

Não se pode negar que o famoso modelo de Black-Scholes é o mais adotado no 

mercado para o apreçamento de opções. Este modelo é composto por dois tipos 

de ativos: (i) um título de dívida com preço determinístico e que varia 

exponencialmente de acordo com uma taxa livre de risco, e (ii) uma ação cuja 

dinâmica varia conforme um processo estocástico com um certo desvio padrão. 

A dinâmica do título 𝐵𝑡 é descrita pela equação (2.1): 

 
𝐵𝑡 = 𝑒𝑟𝑡𝐵0, 

(2.1) 

em que  𝑟 ≥ 0 e 𝐵0 são constantes. 

Já o comportamento do preço da ação 𝑆𝑡 é descrito pela equação (2.2): 
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𝑑𝑆𝑡 = 𝜇𝑡𝑆𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑡𝑑𝑊𝑡, 

(2.2) 

em que 𝜇𝑡  é uma taxa de retorno esperada do ativo, 𝜎  representa sua 

volatilidade, e 𝑊𝑡 refere-se ao processo de Wiener padrão. O preço inicial da 

ação, 𝑆0 > 0 , é um valor dado não-randômico. Note que a volatilidade 𝜎 

assumida para o ativo base é constante. 

A riqueza total do investidor é dada pela equação (2.3): 

 
𝑋𝑡 = 𝛽𝑡𝐵𝑡 + 𝛾𝑡𝑆𝑡, 

(2.3) 

sendo 𝛽𝑡 é o número de títulos, e 𝛾𝑡 é o número de ações. 

 

2.1.2. Modelo De Volatilidade Incerta 

 

A seguir, assumiremos o princípio de não-arbitragem, assim como no modelo de 

Black-Scholes, e aplicaremos o Modelo de Volatilidade Incerta, para chegar a 

uma equação diferencial parcial que descreva a dinâmica do preço de uma 

opção. Este capítulo toma como referência Wilmott (2007). 

Primeiramente, consideremos uma carteira composta por uma opção, de valor 

𝑉(𝑆𝑡, 𝑡), e seu delta-hedge, com −∆ unidades do ativo subjacente. O valor deste 

portfólio será dado pela equação (2.4): 

 
Π(𝑆𝑡, 𝑡) = 𝑉(𝑆𝑡, 𝑡) − ∆𝑡𝑆𝑡. 

(2.4) 

Levando em consideração que o ativo subjacente segue o processo descrito pela 

equação (2.2), podemos escrever que a mudança no valor do portfólio é ditada 

pela equação (2.5): 
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𝑑Π(𝑆𝑡, 𝑡) = (
𝜕𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)

𝜕𝑡
+

1

2
𝜎2𝑆𝑡

2 𝜕2𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)

𝜕𝑆𝑡
2 ) 𝑑𝑡 + (

𝜕𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)

𝜕𝑆𝑡
− ∆𝑡) 𝑑𝑆𝑡. (2.5) 

Escolhemos ∆=
𝜕𝑉(𝑡,𝑆𝑡)

𝜕𝑆𝑡
, de tal forma que o risco (representado em 𝑑𝑆𝑡 ) seja 

eliminado, obtendo o processo descrito pela equação (2.6): 

 

𝑑Π(𝑆𝑡, 𝑡) = (
𝜕𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)

𝜕𝑡
+

1

2
𝜎2𝑆𝑡

2 𝜕2𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)

𝜕𝑆𝑡
2 ) 𝑑𝑡. (2.6) 

Se assumíssemos que a volatilidade é constante, diríamos que precisamos 

apenas de 𝑉 para encontrar Π. No entanto, faremos uso agora do modelo de 

volatilidade incerta, o qual assume que o valor da volatilidade está entre um limite 

superior e um limite inferior, ou seja, 

 
𝜎− < 𝜎 < 𝜎+. 

 

Além disso, consideraremos o cenário de pior caso (worst-case scenario), ou 

seja, assumiremos, para o próximo intervalo de tempo sendo calculado, a 

volatilidade que minimize o aumento no valor do portfólio. Em outras palavras, 

seremos pessimistas, e analisaremos o mínimo retorno da carteira. Se, por 

exemplo, estamos comprados em uma opção, assumimos a menor volatilidade 

(𝜎−); e, se estamos vendidos na opção, assumimos a maior (𝜎+). Dessa forma, 

contanto que a volatilidade realizada se encontre dentro do intervalo 

estabelecido, obteremos lucro. 

Em seguida, igualamos o retorno do portfólio no pior caso ao retorno livre de 

risco, conforme equação (2.7): 

 
min

𝜎−<𝜎<𝜎+
𝑑Π(𝑆𝑡, 𝑡) = 𝑟Π(𝑆𝑡, 𝑡)𝑑𝑡. 

(2.7) 

Das equações (2.4), (2.6) e (2.7), obtemos a equação (2.8): 
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min
𝜎−<𝜎<𝜎+

(
𝜕𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)

𝜕𝑡
+

1

2
𝜎2𝑆𝑡

2 𝜕2𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)

𝜕𝑆𝑡
2 ) 𝑑𝑡

= 𝑟 (𝑉(𝑆𝑡, 𝑡) − 𝑆𝑡

𝜕𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)

𝜕𝑆𝑡
) 𝑑𝑡. 

(2.8) 

Na equação (2.8), o termo de volatilidade está sendo multiplicado pelo gamma 

da opção. Isso significa que o sinal desta grega definirá a volatilidade 𝜎 que gera 

pior caso. Mais especificamente, para esta posição, em que estamos comprados 

na opção, se o gamma for positivo, escolhemos 𝜎−, e, se negativo, escolhemos 

𝜎+. 

Temos, portanto, que o valor da opção no pior caso 𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)− satisfaz a equação 

(2.9): 

 
𝜕𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)−

𝜕𝑡
+

1

2
𝜎2𝑆𝑡

2Γ + 𝑟𝑆𝑡

𝜕𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)−

𝜕𝑆𝑡
− 𝑟𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)− = 0, (2.9) 

sendo 

Γ =
𝜕2𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)−

𝜕𝑆𝑡
2  

e 

𝜎(Γ) = {
𝜎+, 𝑠𝑒 Γ < 0
𝜎−, 𝑠𝑒 Γ > 0

. 

De forma análoga, podemos também escrever o preço da opção no melhor caso, 

conforme a equação (2.10). No entanto, não utilizaremos neste trabalho a 

abordagem do cenário de best-case, uma vez que, financeiramente, não faz 

sentido assumir o retorno mais alto para o portfólio.  

 
𝜕𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)+

𝜕𝑡
+

1

2
𝜎2𝑆𝑡

2Γ + 𝑟𝑆𝑡

𝜕𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)+

𝜕𝑆𝑡
− 𝑟𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)+ = 0, (2.10) 

sendo 



24 
 

Γ =
𝜕2𝑉(𝑆𝑡, 𝑡)+

𝜕𝑆𝑡
2  

e 

𝜎(Γ) = {
𝜎+, 𝑠𝑒 Γ > 0
𝜎−, 𝑠𝑒 Γ < 0

. 

Matematicamente, resolver o problema de pior cenário para uma posição 

comprada ou vendida em um contrato é equivalente a resolver o problema de 

uma posição comprada no pior e melhor cenário, respectivamente. 

Note que, se o gamma tem sempre o mesmo sinal, as equações (2.9) e (2.10) 

resultam no modelo de Black-Scholes. Além disso, perceba que essa equação 

não é linear. Uma das consequências deste fato é que a soma dos valores 

individuais dos componentes de uma carteira não será necessariamente igual ao 

valor desta carteira. Uma outra observação interessante é de que temos que o 

valor do portfólio é sempre maior ou igual a soma dos valores das opções 

individuais, ou seja, 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 (∑ 𝑂𝑝çã𝑜𝑖

𝑁

𝑖=1

) ≥ ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑂𝑝çã𝑜𝑖)

𝑁

𝑖=1

. 

 

2.1.3. Hedging Estático 

 

O Modelo de Volatilidade Incerta, por si só, no entanto, não seria muito útil para 

o nosso trabalho. Isso porque, em geral, assumimos um limite superior de 

volatilidade que é maior que a volatilidade implícita no preço de venda praticado 

no mercado, e um limite inferior que é menor que a volatilidade implícita no preço 

de compra praticado no mercado, resultando em um preço de venda mais alto 

que o de mercado, e um preço de compra mais baixo que o de mercado, para o 

pior cenário.  

Uma maneira de se diminuir a discrepância entre os preços de compra e venda 

é aplicando o conceito de Hedging Estático, isto é, a compra e venda de opções 
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negociadas no mercado de maneira a se melhorar o valor conjunto do portfólio. 

Esse hedge pode ser otimizado, de forma a maximizar o valor da carteira. A 

técnica recebe este nome por ser mantida estática durante a vida toda da 

estratégia. Além disso, vale ressaltar que, nesse método de hedging, o delta 

remanescente no portfólio de opções deve sempre ser eliminado.  

 

2.2 ESTADO DA ARTE NO ASSUNTO 

 

Uma das premissas do modelo de Black-Scholes é a de que a volatilidade do 

ativo subjacente com risco é constante. No entanto, pesquisas empíricas 

sinalizam que a volatilidade é também um componente aleatório que varia com 

o tempo e com o preço de ações. Christie (1982) mostra que a volatilidade de 

uma ação está correlacionada a seu preço. Em Lauterbach e Schultz (1990) 

notam que o modelo de Black-Scholes precifica incorretamente opções do tipo 

warrant, e uma das hipóteses é de que o erro provém da premissa de volatilidade 

constante (ver também HAUSER e LAUTERBACH, 1997). 

Ao fenômeno de variação da volatilidade, foi dado o nome de volatility skew ou 

volatility smile. Este se faz presente na maior parte das ações atualmente. Com 

o objetivo de se capturar esse fenômeno, foram propostas extensões ao modelo 

de Black-Scholes. Citam-se como exemplos modelos de volatilidade estocástica, 

de função de volatilidade determinística, de jump diffusion, e o modelo de 

volatilidade incerta (e.g., JOHNSON e SHANNO, 1987; HULL e WHITE, 1987; 

SCOTT, 1987; FINUCAME, 1989; MASI et al., 1994; HCUBE, 1996). Hobson e 

Rogers (1998), por exemplo, revisam a abordagem de se definir um processo de 

difusão para o preço da ação com volatilidade dependente do preço, assim como 

a de se adotar um processo de difusão autônomo para a volatilidade (i.e., 

volatilidade estocástica), e propõem uma equação diferencial parcial em que a 

volatilidade, não-constante, é definida com base no histórico de preços do ativo. 

Avellaneda, Levy e Parás (1995) também escreveram artigos sobre como a 

volatilidade não é determinística, e fazem uso do Modelo de Volatilidade Incerta, 
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assumindo apenas que a volatilidade futura do ativo subjacente está entre um 

limite superior e um limite inferior. Como, neste caso, a volatilidade é tida como 

uma variável incerta, os autores chegam a uma equação não-linear. Mais 

especificamente, a volatilidade utilizada a cada passo de tempo no processo de 

apreçamento do derivativo dependerá do gamma da posição no dado instante. 

Avellaneda e Parás (1996) introduzem o uso de opções para se fazer o delta 

hedge de uma carteira de derivativos, e abordam o uso de uma combinação 

ótima de opções líquidas cujos preços são obtidos do mercado, e uma opção 

ilíquida, para a qual o preço precisa ser estimado. Os autores realizam uma 

otimização na composição do portfólio. 

Outro aspecto marcante no modelo de Black-Scholes é que este desconsidera 

custos de transação. Muitos autores, e.g. Grossman e Zhou (1996), notam que 

a volatilidade está correlacionada ao volume e custos de transações, e ao preço 

das ações. Neste contexto, muitos modelos também foram propostos (e.g., 

LELAND, 1985; DAVIS e NORMAN, 1990; EDIRISINGHT et al., 1993; TAKSAR 

et al., 1998). Leland (1985) chega a uma equação diferencial parcial não linear 

que incorpora custos de transação e cuja solução resulta no preço do derivativo 

em questão. Esta equação é análoga à obtida pelo modelo de volatilidade incerta 

mencionada acima.  

O conceito de “Hedging Estático” consiste na compra e venda de opções mais 

líquidas que um certo contrato, de forma a se alterar o fluxo de caixa do portfólio 

original e se melhorar o valor da posição. Isso funciona apenas porque o 

problema envolve equações lineares, como será explicado de maneira mais 

detalhada nos próximos capítulos deste trabalho. A ideia principal é a de que o 

hedging estático pode ser otimizado, levando o contrato original ao seu melhor 

valor possível. 
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2.3 INSERÇÃO DO PRESENTE TRABALHO NA LITERATURA EXISTENTE 

 

Originalmente, o Modelo de Volatilidade Incerta e o conceito de Hedging Estático 

mencionados na seção anterior haviam sido empregados para replicar 

derivativos relativamente complexos e/ou ilíquidos através de derivativos mais 

simples. Mais especificamente, o Método de Diferenças Finitas Explícito era 

utilizado para se apreçar uma carteira de derivativos que contivesse o derivativo 

que se desejasse replicar, assim como os instrumentos utilizados para a sua 

replicação.  

Por exemplo, se quiséssemos saber o preço mínimo pelo qual poderíamos 

vender uma certa opção binária, poderíamos montar uma carteira que, além de 

comprada em uma unidade desta opção, fosse composta por algumas unidades 

de produtos mais simples, como opções vanillas, ações e renda fixa, disponíveis 

no mercado. Aplicaríamos, então, o Modelo de Volatilidade Incerta para apreçar 

este portfólio e, em seguida, realizaríamos o delta hedge da posição 

remanescente. O valor final deste portfólio, considerando todos os custos 

incorridos para obtê-lo, consistiria no preço mínimo que estávamos procurando.  

Se desejássemos, por outro lado, descobrir o preço máximo pelo qual 

poderíamos comprar o derivativo, inverteríamos todas as posições da carteira 

descrita no caso anterior (o que é vendido seria comprado, e vice-versa), e 

repetiríamos o mesmo procedimento. Vale ressaltar aqui que, a cada ponto da 

rede criada pelo método de diferenças finitas, assume-se o worst-case scenario 

do Modelo de Volatilidade Incerta para definir a volatilidade a ser adotada, uma 

vez que desejamos ser conservadores quanto aos ganhos financeiros advindos 

da estratégia. 

Uma grande diferença deste trabalho, no entanto, é que não faremos uso dos 

conceitos citados acima (Modelo de Volatilidade Incerta e Hedging Estático) para 

replicar um derivativo complexo e/ou ilíquido, mas para tentar identificar 

oportunidades de arbitragem no mercado de opções brasileiro. Isto é, 

coletaremos todos os contratos de opção que referenciem um dado ativo base, 

e testaremos todas as combinações destes instrumentos, para verificar se 
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existem diferenças entre os preços calculados e os praticados no mercado, 

explorando, portanto, oportunidades de arbitragem. 

De um ponto de vista mais técnico, aplicaremos o Modelo de Volatilidade Incerta 

para apreçar as carteiras, de forma a se chegar no valor de pior cenário de cada 

portfólio. Juntamente a este processo, resolveremos um problema de otimização 

que visará encontrar a combinação dos instrumentos da carteira que maximize 

o valor total da posição.  

Este modelo possui também a vantagem de conseguir incorporar os preços de 

bid e ask dos instrumentos disponíveis no mercado. Além disso, ele embute 

também a liquidez dos contratos, imponde limites máximos de compra e venda 

de contratos.  
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3. DESENVOLVIMENTO DO MODELO E DA TEORIA 

 

Este capítulo é dedicado à definição e caracterização do problema a ser 

abordado por este trabalho. Retomaremos, de uma maneira mais profunda, os 

objetos de estudo mencionados nos capítulos anteriores, e detalharemos como 

os modelos são construídos. Além disso, descreveremos quais as ferramentas 

utilizadas para implementar tais modelos, assim como de que forma os 

resultados serão apresentados. 

 

3.1 APROFUNDAMENTO DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE      

ESTUDO/PROBLEMA 

 

Como mencionado nos capítulos anteriores, esta pesquisa pode ser resumida 

em um grande algoritmo de otimização, associado a uma simulação de Monte 

Carlo. O algoritmo de otimização, por sua vez, chama uma calculadora para 

apreçamento da posição. A otimização busca explorar as vantagens da não-

linearidade da equação de apreçamento de carteiras compostas por 

instrumentos como opções. O Modelo de Volatilidade Incerta é utilizado, e o 

objetivo do algoritmo de otimização é encontrar o portfólio que maximize o lucro 

do investidor. 

Nesta seção, explicaremos quais são os dados de entrada e as saídas de cada 

uma das partes citadas acima. As nomenclaturas aqui apresentadas serão 

adotadas ao longo de todo o trabalho. 

O algoritmo de otimização levará como dados de entrada as informações listadas 

abaixo: 

1. 𝜎+: Volatilidade máxima do Modelo de Volatilidade Incerta, a qual pode ser 

tanto uma função do tempo, quanto um valor constante; 

2. 𝜎−: Volatilidade mínima do Modelo de Volatilidade Incerta, a qual pode ser 

tanto uma função do tempo, quanto um valor constante; 

3. Dados do instrumento sendo replicado: 
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a. Quantidade (positiva, caso de trate de uma compra; negativa, caso se 

trate de uma venda); 

b. Tipo (e.g. opção de compra binária, opção de venda vanilla, nota de 

renda fixa, etc.); 

c. Maturidade; 

d. Preço de exercício; 

4. Dados para cada um dos instrumentos utilizados para replicar o contrato 

descrito no item 3: 

a. Tipo (e.g. opção, vanilla ou binária, de compra ou de venda, nota de 

renda fixa, etc.); 

b. 𝑇: Maturidade; 

c. 𝐹: Preço de exercício; 

d. 𝑃+ : Preço a que se consegue comprar o instrumento no mercado 

(preço de ask). Para o caso de opções, pode ser dada, em lugar do 

preço, uma volatilidade implícita de ask, a partir da qual será calculado 

o preço usando Black-Scholes; 

e. 𝑃−: Preço a que se consegue vender o instrumento no mercado (preço 

de bid). Para o caso de opções, pode ser dada, em lugar do preço, 

uma volatilidade implícita de bid, a partir da qual será calculado o preço 

usando Black-Scholes; 

5. 𝑆0: Preço inicial do ativo subjacente; 

6. 𝑟: Taxa de juros livre de risco; 

7. Cenário (best ou worst); 

8. 𝑄𝑚á𝑥: Quantidade máxima dos instrumentos replicantes; 

9. 𝑄𝑚í𝑛: Quantidade mínima dos instrumentos replicantes; 

10. 𝐼 : Número de passos do preço do ativo subjacente (asset steps) para a 

construção do grid construído no método de diferenças finitas explícito, para 

apreçamento dos derivativos; 

Note que 𝑄𝑚á𝑥  e 𝑄𝑚í𝑛  são estabelecidos devido a restrições de liquidez dos 

contratos considerados.  

As saídas do algoritmo de otimização, por sua vez, resumem-se aos listados 

abaixo: 
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1. Composição da carteira ótima (quantidade 𝑄𝑖  de cada instrumento 𝑖 

replicante); 

2. Lucro da estratégia. 

A cada carteira montada pelo algoritmo de otimização, a calculadora de preços 

será chamada, levando, como dados de entrada, além de todos os dados 

alimentados ao modelo de otimização, a composição da carteira que está sendo 

avaliada. Como saída, esta calculadora, assim retornará, por sua vez, o preço e 

o delta remanescente do portfólio dado, no instante inicial da estratégia. A função 

objetivo da otimização será o preço da posição completa, como retornado pela 

calculadora, depois de se subtraírem os custos para a construção do hedge 

estático. 

Além disso, também construiremos um simulador de Monte Carlo, com o objetivo 

de validar os resultados do modelo de identificação de oportunidades de 

arbitragem.  

O simulador tomará como dado de entrada a composição da carteira ótima 

retornada pelo algoritmo de otimização.  

O simulador primeiramente efetuará as compras e vendas necessárias para 

obter esta carteira ótima. Se, por um lado, para tal, for necessário tomar dinheiro 

emprestado, assumiremos que isso poderá ser feito à taxa de juros livre de risco. 

Se, por outro lado, houver dinheiro remanescente depois desta operação, este 

será depositado em uma conta bancária rendendo, também, a taxa de juros.  

A cada instante de tempo, o simulador também efetuará o delta hedge do 

eventual risco remanescente na posição, também tomando dinheiro emprestado 

quando necessário, ou depositando na conta bancária, quando houver dinheiro 

remanescente. O valor deste delta será obtido através de uma chamada à 

calculadora de preços, a cada instante de tempo. Ao final do prazo da estratégia, 

o dinheiro ganho na simulação deve ser equivalente ao lucro sugerido pelo 

modelo identificador de arbitragens, para que o resultado seja validado. 
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3.2 ABORDAGEM DO OBJETO DE ESTUDO/PROBLEMA 

 

Neste estudo, aplicaremos o Modelo de Volatilidade Incerta juntamente ao 

conceito de Hedging Estático, e implementaremos o Método de Diferenças 

Finitas Explícito. Em outras palavras, a cada nó do grid estabelecido pelo método 

numérico, computaremos o preço, delta, gamma e teta da posição, segundo o 

extremo do intervalo de volatilidade definido pelo cenário de worst-case. Este 

algoritmo será chamado, por sua vez, dentro de um modelo de otimização, o qual 

definirá o conjunto de instrumentos que maximiza o potencial lucro resultante da 

arbitragem. Todo o código será implementado na ferramenta MATLAB®.  

O algoritmo construído neste trabalho será aplicado de duas formas: (i) com 

problemas fictícios e (ii) com um problema específico real. Na primeira categoria 

de problemas, utilizaremos nosso modelo para encontrar oportunidades de 

arbitragem em cenários diversos, utilizando produtos como renda fixa, ações, 

opções em ações e logaritmos. Estes cenários serão construídos de forma a 

conter ou não, por construção, arbitragens, validando-se então se o modelo 

captura-as conforme esperado. Já na segunda categoria, focaremos nas opções 

vanillas de compra e venda da ação da Petrobrás (PETR4). 

O Modelo de Volatilidade Incerta envolve a definição de um intervalo de 

volatilidade para o ativo subjacente dos derivativos em questão. Por um lado, 

nos casos fictícios, os limites destes intervalos serão escolhidos de maneira a 

tornar o estudo mais interessante, de forma a podermos concluir se o algoritmo 

funciona da maneira esperada.  

Por outro lado, para o caso das opções de Petrobrás, escolheremos como 

volatilidade máxima e mínima o 70º e 30º percentis do desvio padrão de 20 dias 

do ativo subjacente no período de três anos antecedente ao período em que 

buscamos as oportunidades de arbitragem, respectivamente. O motivo pelo qual 

adotaremos como limites os 70º e 30º percentis, e não simplesmente o máximo 

e mínimo das volatilidades neste intervalo de tempo, é que estes últimos podem 

ser muito extremos e pontuais, não correspondendo a um comportamento 

padrão da ação da empresa. 



33 
 

3.3 MODELAGEM 

 

O código do trabalho foi escrito no programa MATLAB®, e é baseado em 

modelos e métodos distintos. Um deles é o de Black-Scholes, que foi usado para 

apreçar opções vanillas individualmente. Outros exemplos são o método de 

diferenças finitas explícito, e a simulação de Monte Carlo, utilizados para apreçar 

portfólios ou derivativos mais complexos. Todos as técnicas foram aplicadas em 

conjunto com o Modelo de Volatilidade Incerta e o conceito de Hedging Estático. 

 

3.3.1. Método De Diferenças Finitas Explícito 

 

Raramente são encontradas fórmulas fechadas para o valor de derivativos. Os 

métodos de diferenças finitas são uma maneira de se resolver uma equação 

diferencial parcial. Estes métodos envolvem a implementação de um grid, 

conforme ilustrado na Figura 1. Escolhemos, neste problema, utilizar um grid 

com passos no tempo (time steps, ou 𝛿𝑡) e passos no preço do ativo (asset steps, 

ou 𝛿𝑆) constantes. 

O grid é composto por nós com preços definidos pela equação (3.1): 

 
𝑆 = 𝑖𝛿𝑆, 

(3.1) 

e tempos definidos pela equação (3.2): 

 
𝑡 = 𝑇 − 𝑘𝛿𝑡, (3.2) 

sendo 0 < 𝑖 < 𝐼 e 0 < 𝑘 < 𝐾. 𝐾 representa o número total de asset steps, e 𝐼, o 

número total de time steps. 

𝐼𝛿𝑆 é o valor máximo de S considerado no grid. No nosso caso, 𝐼𝛿𝑆 é definido 

conforme equação (3.3): 
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𝐼𝛿𝑆 = 3𝐹𝑚á𝑥, (3.3) 

sendo 𝐹𝑚á𝑥 o maior preço de exercício na carteira considerada. 

 

Figura 1: Grid de Diferenças Finitas 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O valor da posição em cada um dos nós é dado pela equação (3.4): 

 
𝑉𝑖

𝑘 = 𝑉(𝑖𝛿𝑆, 𝑇 − 𝑘𝛿𝑡). (3.4) 

Para derivar as gregas relevantes para o apreçamento do portfólio a cada ponto 

do grid, utilizaremos o conceito de diferença central, por ser a mais próxima da 

derivada de uma função, quando comparada à diferença forward e à diferença 

backward, conforma ilustrado na Figura 2. 

Primeiramente, expandimos a série de Taylor para o valor do portfólio 𝑉 nos 

pontos (𝑆 + 𝛿𝑆, 𝑡) e (𝑆 − 𝛿𝑆, 𝑡), obtendo as equações (3.5) e (3.6): 
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𝑉(𝑆 + 𝛿𝑆, 𝑡) = 𝑉(𝑆. 𝑡) + 𝛿𝑆

𝜕𝑉

𝜕𝑆
(𝑆, 𝑡) +

1

2
𝛿𝑆2 𝜕𝑆2𝑉

𝜕𝑆2
(𝑆, 𝑡) + 𝑂(𝛿𝑆3), 

(3.5) 

 
𝑉(𝑆 − 𝛿𝑆, 𝑡) = 𝑉(𝑆. 𝑡) − 𝛿𝑆

𝜕𝑉

𝜕𝑆
(𝑆, 𝑡) +

1

2
𝛿𝑆2

𝜕𝑆2𝑉

𝜕𝑆2
(𝑆, 𝑡) + 𝑂(𝛿𝑆3), 

(3.6) 

respectivamente. 

 

Figura 2: Aproximação do delta 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Subtraindo (3.6) de (3.5), obtemos a equação (3.7): 

 

𝜕𝑉

𝜕𝑆
(𝑆, 𝑡) =

𝑉𝑖+1
𝑘 − 𝑉𝑖−1

𝑘

2𝛿𝑆
+ 𝑂(𝛿𝑆2). (3.7) 

O erro 𝑂(𝛿𝑆2) da diferença central é menor que o das diferenças backward e 

forward, de 𝑂(𝛿𝑆). Portanto, esta é a aproximação que adotaremos para o delta 

em cada ponto do grid: 
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∆=
𝑉𝑖+1

𝑘 − 𝑉𝑖−1
𝑘

2𝛿𝑆
. (3.8) 

Adicionando (3.5) a (3.6), chegamos a uma aproximação para o gamma, também 

com erro de 𝑂(𝛿𝑆2), explicitada na equação (3.9): 

 

Γ =
𝑉𝑖+1

𝑘 − 2𝑉𝑖
𝑘 + 𝑉𝑖−1

𝑘

𝛿𝑆2
. (3.9) 

O 𝜃 é definido como a primeira derivada de 𝑉 em relação ao tempo, ou seja, 

 
𝜕𝑉

𝜕𝑡
= lim

ℎ→0

𝑉(𝑆, 𝑡 + ℎ) − 𝑉(𝑆, 𝑡)

ℎ
. (3.10) 

Assim, o preço da carteira pode ser aproximado pela equação (3.11): 

 

𝑉𝑖
𝑘 = 𝑉𝑖

𝑘−1 − 𝜃𝛿𝑡. (3.11) 

Substituímos, então, 𝜃 pela fórmula indicada por (3.12): 

 

𝜃 = −
1

2
𝜎2𝑆2Γ − 𝑟𝑆∆ + 𝑟𝑉𝑖

𝑘−1, (3.12) 

em que 𝜎 será escolhido conforme o cenário de worst-case, isto é: 

 

𝜎(Γ) = {
𝜎+, 𝑠𝑒 Γ > 0
𝜎−, 𝑠𝑒 Γ < 0

 (3.13) 

Para resolver nosso problema, precisamos também definir condições de fronteira 

para o grid. Quando 𝑆 = 0, temos: 

 
𝜕𝑉

𝜕𝑡
(0, 𝑡) − 𝑟𝑉(0, 𝑡) = 0. (3.14) 

Assim, assumimos a seguinte a condição para este cenário: 
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𝑉0

𝑘 = 𝑉0
𝑘−1(1 − 𝑟𝛿𝑡). (3.15) 

Quando 𝑆 → ∞, temos que Γ → 0 para contratos com payoffs, pelo menos por 

partes, lineares em relação a 𝑆. Portanto, em 𝑆 = 𝐼𝛿𝑆, assumimos a seguinte 

condição: 

 
𝑉𝐼

𝑘 = 2𝑉𝐼−1
𝑘 − 𝑉𝐼−2

𝑘 . (3.16) 

Uma vez que utilizaremos instrumentos com datas de vencimento variadas, não 

podemos nos limitar a estabelecer o payoff dos derivativos como condição final 

do grid. Ao invés disso, a cada instante de tempo em que houver um vencimento, 

adicionamos o pagamento do derivativo vencido a 𝑉. Supondo, por exemplo, 

que, em certo dia, tenhamos a maturidade de uma opção de compra, 

adicionaremos o montante em (3.17): 

 
𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 = max(𝑖𝛿𝑆 − 𝐹, 0). 

(3.17) 

Em resumo, pode-se dizer que os valores da carteira no passo de tempo 𝑘 foram 

determinados como simples funções dos mesmos valores no passo de tempo 

anterior 𝑘 − 1. Esta relação encontra-se ilustrada na Figura 3: o valor do portfólio, 

no nó vermelho, é calculado com base no seu valor nos nós azuis. Trata-se, 

portanto, de um método de diferenças finitas explícito. 

O método de diferenças finitas explícito é fácil de implementar, porém precisa 

obedecer à seguinte condição, para que não apresente problemas de 

estabilidade e convergência: 

 

𝛿𝑡 ≤
1

𝜎2𝐼2
 (3.18) 

Isto é, calculamos o número de passos no tempo com base nas volatilidades e 

número de passos no preço o ativo alimentados ao modelo. Para as aplicações 

nos casos fictícios, apresentado na seção 4.1 deste trabalho, adotamos um 𝐼 de 
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100. Para o caso real, diminuímos o 𝐼 para 30, pois o 𝜎 deste caso era muito 

mais alto, e não queríamos prejudicar a eficiência da implementação.  

 

Figura 3: Relação entre nós no método de diferenças finitas explícito 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.3.2. Otimização Do Hedge Estático 

 

Conforme descrito nos capítulos anteriores, este trabalho envolve a resolução 

de um problema de otimização. Mais especificamente, temos o objetivo de 

descobrir qual a combinação de produtos (ações, opções e renda fixa) que 

maximiza o valor da carteira.  

As oportunidades de arbitragem serão encontradas através da replicação de um 

dos instrumentos da carteira a partir dos outros contratos que compõem o 

portfólio. Por exemplo, se alimentarmos o modelo com uma nota de renda fixa e 

várias opções disponíveis no mercado, poderíamos tentar replicar uma posição 

comprada na nota utilizando as opções. O objetivo da otimização seria, neste 

caso, encontrar a combinação de opções que resultasse no maior valor total 

possível da carteira. Se este valor for maior que o preço pelo qual podemos 
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comprar esta nota no mercado, teremos encontrado uma oportunidade de 

arbitragem. 

Sejam Λ(𝑆)  o payoff do derivativo sendo replicado, e Λ𝑖(𝑆)  o payoff do 

instrumento replicante 𝑖, com 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, sendo 𝑛 o número total de instrumentos 

replicantes. 

O custo do hedge estático é dado pela equação (3.19): 

 

∑ 𝑄𝑖𝑃𝑖(𝑄𝑖)

𝑖

, (3.19) 

em que 

𝑃𝑖(𝑄𝑖) = {
𝑃𝑖

+, 𝑠𝑒 𝑄𝑖 > 0
𝑃𝑖

−, 𝑠𝑒 𝑄𝑖 < 0
. 

Ou seja, se, por um lado, temos que vender o instrumento 𝑖, o fazemos ao preço 

de bid 𝑃𝑖
−. Se, por outro lado, temos que comprá-lo, o fazemos pelo preço de 

ask 𝑃𝑖
+. 

Como desejamos ser conservadores ao montar a estratégia de arbitragem, 

consideraremos o cenário de pior caso, denotando 𝑉−(𝑆𝑡, 𝑡) o valor do portfólio 

composto pelo instrumento sendo replicado e a carteira replicante a ele 

correspondente. 𝑆𝑡 será solução da equação diferencial parcial não-linear (3.20): 

 
𝜕𝑉(𝑡, 𝑆𝑡)−

𝜕𝑡
+

1

2
𝜎(Γ)2𝑆𝑡

2 𝜕2𝑉(𝑡, 𝑆𝑡)−

𝜕𝑆𝑡
2 + 𝑟𝑆𝑡

𝜕𝑉(𝑡, 𝑆𝑡)−

𝜕𝑆𝑡
− 𝑟𝑉(𝑡, 𝑆𝑡)−

+ ∑ 𝑄𝑖Λ𝑖(𝑆𝑡)𝛿(𝑡 − 𝜏𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 0. 

(3.20) 

Sendo 𝛿(𝑡 − 𝜏𝑖) o delta de Dirac. 

A partir das equações (2.9) e (3.20), chegamos à conclusão de que o valor 

líquido da posição no início da estratégia pode ser representado pela equação 

(3.21): 
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F(𝑄1, … , 𝑄𝑛) = 𝑉−(𝑆0, 0) − ∑ 𝑄𝑖𝑃𝑖(𝑄𝑖)

𝑖

. (3.21) 

Nosso objetivo é encontrar o hedge estático ótimo, ou seja, o conjunto de 𝑄𝑖 que 

maximize F(𝑄1, … , 𝑄𝑛). Diferentemente de um hedge tradicional, não estamos 

tentando minimizar o risco residual, que, inclusive, será eliminado com unidades 

do ativo subjacente. Aqui, o custo do hedge é tão importante quanto seu efeito 

no payoff residual. Se, por exemplo, uma opção estivesse disponível no mercado 

a uma volatilidade implícita abaixo do intervalo que estabelecemos para o 

Modelo de Volatilidade Incerta, o algoritmo deveria nos instruir a comprar todas 

as unidades possíveis. De fato, como veremos nos próximos capítulos, este é o 

resultado do modelo. 

Como representação do modelo da restrição de liquidez que existe no mercado 

ao se negociar os contratos considerados, impusemos a seguinte restrição a 𝑄𝑖: 

 
𝑄𝑚í𝑛 ≤ 𝑄𝑖 ≤ 𝑄𝑚á𝑥. 

(3.22) 

O MATLAB® disponibiliza dois tipos de ferramentas de otimização não-lineares: 

os problem-based, e os solver-based. Devido à maior facilidade de se criar e de 

se investigar eventuais problemas do problem-based, este foi o tipo escolhido 

para se resolver o problema de otimização.  

 

3.3.3. Simulação De Monte Carlo 

 

Para validar o modelo, montamos uma simulação de Monte Carlo, também no 

MATLAB®. A ideia é simular o comportamento do portfólio no qual resultou o 

algoritmo de otimização, e verificar se o lucro final desta estratégia, conforme 

indicado pela simulação, coincide com o lucro sugerido pelo modelo.  

Em outras palavras, montamos a carteira especificada pelo modelo de 

otimização, comprando e vendendo instrumentos, e aplicando qualquer 

montante remanescente em uma conta bancária que renda a taxa de juros, ou 



41 
 

tomando emprestado qualquer montante que falte, sendo cobrado taxa de juros. 

Ao longo do tempo, fazemos o delta hedge da posição, e aplicamos na conta 

bancária também qualquer rendimento de instrumentos vencendo durante a vida 

do portfólio.  

Denominemos 𝐻𝑡 o valor conjunto das contas bancária e de ações, no instante 

𝑡, e o definamos conforme a equação (3.23): 

 
𝐻(𝑆𝑡, 𝑡) = −∆(𝑆𝑡−1, 𝑡 − 1)𝑆𝑡

+ [𝐻(𝑆𝑡−1, 𝑡 − 1) + ∆(𝑆𝑡−1, 𝑡 − 1)𝑆𝑡−1]𝑒𝑟𝛿𝑡, 

(3.23) 

em que 

 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑡−1𝑒
(𝜇−

𝜎(Γ)2

2
)𝛿𝑡+𝜎(Γ)𝑊𝑡 , (3.24) 

∆(𝑆𝑡, 𝑡) é o delta e 𝜎(Γ) é a volatilidade. Tanto ∆𝑡  quanto 𝜎(Γ) são retornados 

pelo grid do método de diferenças finitas explícito detalhado na seção 3.3.1. Vale 

lembrar o leitor que 𝜎(Γ)  é a volatilidade definida, segundo o Modelo de 

Volatilidade Incerta, conforme o sinal do Γ  (vide equação (3.13)). 

𝜇 é a tendência, 𝑊𝑡 é o processo de Wiener, e 𝑟 é a taxa de juros anual livre de 

risco. 

Sabemos também que o montante no instante inicial na conta bancária equivale 

ao custo de se entrar na posição sugerida pelo algoritmo de otimização. Esta 

relação está ilustrada na equação (3.25). Diferentemente do somatório na 

equação (3.19), em que 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, 𝑗 iteraremos também sobre o instrumento 

sendo replicado, i.e. 𝑗 = 𝑖 + 1, de maneira a levarmos em consideração o custo 

de todos os derivativos contidos na carteira. 

 

𝐻(𝑆0, 0) = ∑ 𝑄𝑗P𝑗(𝑄𝑗)

𝑗

 (3.25) 

Com o objetivo de se validar que a simulação em si funciona corretamente, a 

aplicamos em dois cenários. O primeiro deles foi o de se recriar o payout de uma 
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call, através de ações. A simulação conseguiu atingir esse objetivo, conforme 

pode ser observado na Figura 4. 

O segundo cenário foi o de se vender uma call que está sendo negociada no 

mercado a uma volatilidade acima do limite superior do nosso intervalo do 

modelo de volatilidade incerta. Mais especificamente, assumimos que a 

volatilidade está entre 20% e 25%, e que a call está sendo negociada a uma 

volatilidade implícita de 30%. Se a taxa de juros for de 5%, a opção tiver 

maturidade de 1 ano, e assumirmos que a ela está sendo negociada ao preço 

de Black-Scholes, seu preço de mercado será de 14,2313. Segundo o grid que 

montamos usando o método de diferenças finitas explícito, juntamente ao 

Modelo de Volatilidade Incerta, no entanto, o valor desta posição vendida é de -

12,3506. Isso significa que obtemos um lucro, ao entrar nesta estratégia, de 

1,8807. Aplicando este valor em uma conta bancária rendendo a taxa de juros 

de 5%, chegamos, em um ano, em um lucro de 1,9747. 

Paralelamente, rodamos 600 simulações de Monte Carlo do rendimento desta 

posição vendida, fazendo o delta hedge a cada pequeno intervalo de tempo (total 

de 695 rebalanceamentos). Utilizamos aqui o mesmo número de passos no 

preço do ativo que no grid de apreçamento, ou seja, 100 passos.  

O resultado por ser visto na Figura 5. Os pontos azuis indicam o rendimento de 

cada uma das simulações. Note que a linha de tendência, em vermelho, está 

muito próxima ao lucro de 1,9747 calculado anteriormente, corroborando o 

comportamento correto do simulador. Na Figura 6, plotamos a frequência dos 

lucros desta estratégia. Verifica-se que os retornos mais comuns estão muito 

próximos da média de 2 reais. 
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Figura 4: Retorno simulado de uma opção de compra 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 5: Lucro simulado na venda de uma call de alta volatilidade 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 6: Distribuição dos lucros por frequência da venda de uma call de alta 

volatilidade 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.4 OBTENÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para cada um dos casos analisados, os resultados deste estudo serão (i) uma 

carteira ótima sugerida pelo algoritmo de otimização, (ii) o lucro da estratégia 

correspondente à carteira ótima, e (iii) os potenciais lucros desta mesma carteira, 

conforme calculados pelo simulador. 

Apenas reforçando, conforme explicado nas seções anteriores, este trabalho 

aplicará os modelos a casos fictícios e reais. O intuito dos casos fictícios é validar 

o modelo, assim como ilustrar ao leitor seu funcionamento. Estes serão 

desenhados de forma a podermos comparar o resultado esperado do resultado 

obtido. 

Para os casos fictícios que estudaremos, os resultados serão apresentados na 

seção 4. Existe uma subseção para cada um dos casos fictício neste capítulo. 

Já para o caso real, que merece maior enfoque, os resultados serão 

apresentados e analisados no capítulo 5.  
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Com base nos três tipos de dados de saída que obtemos com nossos modelos, 

poderemos concluir se nosso algoritmo cumpre a meta de identificar arbitragens 

com sucesso.  

Embora os resultados (i) e (ii) sejam únicos, para cada um dos casos analisados, 

os resultados (iii) são múltiplos. Ou seja, a cada vez que estudamos um caso, 

fictício ou real, nosso modelo retornará uma única carteira ótima (de preferência 

o ótimo global, e não um ótimo local), e seu respectivo lucro. Para as simulações 

de Monte Carlo, no entanto, não obtemos um único valor para o lucro, dado que 

várias simulações aleatórias são rodadas. A característica aleatória é 

consequência do componente randômico que apresenta o preço do ativo 

subjacente aos derivativos do portfólio. O objetivo é que a média dos lucros 

sugeridos pelas simulações aproxime-se do lucro da carteira ótima, validando 

nossa infraestrutura.  
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4. APLICAÇÃO DA TEORIA A UM CASO ESPECÍFICO 

 

Nesta seção, serão apresentados alguns casos simples de como os modelos 

foram utilizados, com o objetivo de (i) ilustrar o entendimento de seus 

funcionamentos, e (ii) mostrar que eles se comportam conforme o esperado. 

Além disso, aplicaremos também nosso modelo ao universo de opções vanillas 

de compra e venda de ações da Petrobrás (PETR4), para tentar encontrar 

oportunidades de arbitragem. Serão utilizados dados reais, com o objetivo de se 

ilustrar como a estratégia teria se comportado caso esta fosse adotada na 

prática. Embora a aplicação ao caso real seja descrita neste capítulo, seus 

resultados serão apresentados no capítulo 5, por merecerem um enfoque maior. 

 

4.1 APLICAÇÃO DA TEORIA A CASOS FICTÍCIOS 

 

As subseções deste capítulo são dedicadas à aplicação do modelo a casos 

fictícios. Os itens 4.1.1 e 4.1.2 focam nas relações estabelecidas pela paridade 

put-call. As subseções 4.1.3 e 4.1.4, por sua vez, referem-se à aplicação do 

modelo desenvolvido ao longo deste trabalho no contexto de apreçamento e/ou 

replicação de derivativos. Itens 4.1.5, 4.1.6 e 4.1.7, por fim, exemplificam o uso 

de nosso algoritmo para a otimização de carteiras. 

 

4.1.1. Paridade Put-Call 

 

A paridade put-call é um princípio que define a relação entre os preços de calls 

e puts europeias de mesmo ativo subjacente, preço de exercício e maturidade. 

Matematicamente, a relação pode ser escrita da forma (4.1): 
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𝑃𝑉(𝐹) =  𝑃 + 𝑆 − 𝐶, 

(4.1) 

sendo 

 𝑃 o preço da put europeia com preço de exercício 𝐹; 

 𝑆 o preço spot do ativo subjacente; 

 𝐶 o preço da call europeia com preço de exercício 𝐹; 

 𝑃𝑉(𝐹) o preço de exercício das opções trazido a valor presente pela taxa 

de juros livre de risco. 

Assumamos que queremos avaliar o preço e uma posição comprada em um ativo 

de renda fixa que paga 𝐹 em 6 meses, e nos basear na equação (4.1) para 

montar um portfólio. Assim, utilizando os modelos de Volatilidade Incerta e Black-

Scholes, assim como o conceito de Hedging Estático, iremos concluir se há 

oportunidade de arbitragem ou não.  

Tomemos o caso em que tanto 𝑆 quanto 𝐹 valem 100. Vamos assumir uma taxa 

de juros constante anual de 5%, uma volatilidade mínima de 20% e uma 

volatilidade máxima de 30%. Além disso, vamos deixar de lado, por enquanto, a 

diferença entre bid e ask, e assumir uma volatilidade de 25% no apreçamento de 

tanto a call quanto a put, independentemente de se tratar de uma compra ou 

venda. Assumamos também que ambas opções possuem maturidade de 6 

meses e preço de exercício 𝐹. Em nosso portfólio, estaremos comprados no 

produto de renda fixa e na call, assim como vendidos na put e em uma unidade 

do ativo subjacente.  

O valor deste portfólio, segundo nosso modelo, é de 195,06. O custo do hedging 

estático, por sua vez, composto pela venda de uma call, compra de uma put e 

compra de uma unidade do ativo subjacente, é de 97,53. Isso indica que o preço 

da posição remanescente (equivalente ao produto de renda fixa) é de 195,06 – 

97,53 = 97,53, o qual coincide com o valor atual deste produto, calculado 

segundo a equação (4.2): 
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𝑃𝑉(𝐹) =  𝐹𝑒−𝑟∗𝑇 . 

(4.2) 

sendo 

 𝑟 a taxa de juros anual; 

 𝑇 o tempo até a maturidade, em anos. 

Podemos concluir, portanto, que, quando os termos da paridade put-call são 

respeitados, não há oportunidade de arbitragem, conforme esperado. 

Nas próximas seções, analisaremos casos em que os termos da paridade put-

call não são respeitados, e verificaremos que oportunidades de arbitragem são 

identificadas. 

 

4.1.2. Put-Call Com Diferentes Volatilidades Implícitas 

 

Na seção anterior, as opções foram precificadas assumindo a mesma 

volatilidade, de 25%. Analisaremos agora se há oportunidade de arbitragem se 

as opções não forem precificadas usando a mesma volatilidade. Como a 

paridade put-call envolve a tomada de direções contrárias para a put e a call, 

dificilmente encontraremos essas opções sendo precificadas com a mesma 

volatilidade implícita no mercado. Portanto, assumiremos, a seguir, uma 

volatilidade para a call de 22%, e para a put, de 28%. 

Segundo nosso modelo, o valor de uma carteira comprada na call, e vendida na 

put e no ativo subjacente é de 195,06. O custo de se montar esta posição, 

segundo nosso modelo, é de 95,88, resultando em um valor total de 195,06 - 

95,88 = 99,18.  

Uma posição comprada em call, e vendida em put e no ativo subjacente deveria 

ser equivalente a uma venda de uma nota de renda fixa. Portanto, 

compararemos o valor de nossa posição com o preço pelo qual a nota de renda 
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fixa é vendida no mercado. Este preço é de 97,53, resultante da equação (4.2), 

gerando um lucro de 99,18 – 97,53 = 1,65. 

 

4.1.3. Replicando Payout Logarítmico 

 

Nesta seção, replicaremos, com opções vanillas, um derivativo que paga o 

logaritmo neperiano do preço spot de um certo ativo subjacente. Para verificar 

se o algoritmo se comporta da maneira esperada, primeiramente adicionaremos 

à carteira replicante um contrato log disponível no mercado (caso 1). Em 

seguida, assumiremos que não existe contrato log no mercado, e que as opções 

possuem maturidades distintas (caso 2).  

A lógica para o caso 1 é que, se tentarmos replicar, por exemplo, a venda de 100 

contratos log, tendo contratos log similares no mercado, o modelo deve resultar 

em uma carteira comprada em 100 contratos log, uma vez que isso resultaria em 

nenhum delta remanescente, removendo a necessidade de se fazer delta hedge, 

e, portanto, diminuindo custos. De fato, rodamos o modelo para o seguinte 

cenário: replicar a venda de100 contratos log, dado que temos, disponíveis no 

mercado, (i) contratos log similares, (ii) opções de compra de strike variando de 

45 a 100, e (iii) opções de venda de strikes 45 a 100.  

O resultado foi uma carteira comprada em 93 unidades do contrato log, e 

quantidades muito pequenas das opções (menores que 0.01). Uma possível 

explicação para não termos obtido uma carteira apenas comprada em 100 

unidades é que o algoritmo encontrou mínimos locais muito próximos entre si. O 

preço resultante pelo qual poderíamos vender estes 100 contratos log é, neste 

caso, de 422. Este valor, conforme esperado, coincide com o preço analítico 

destes contratos. 

Para o caso 2, replicaremos uma posição vendida em 100 contratos log, 

utilizando apenas as opções descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Opções utilizadas para replicar contrato logarítmico 

# Tipo de opção Strike Maturidade 

1 Call 65 6 meses 

2 Call 70 18 meses 

3 Call 75 30 meses 

4 Put 65 6 meses 

5 Put 70 18 meses 

6 Put 75 30 meses 

Fonte: Elaboração própria 

 

O resultado foi um portfólio composto por -100 unidades das opções de número 

1, 2 e 6, e 100 unidades das opções 3, 4 e 5. O preço pelo qual podemos vender 

os 100 contratos log através desta estratégia melhora bastante, caindo de 422 

para 395. Para ambos os casos, foram construídos grids de 100 passos no preço 

do ativo. 

 

4.1.4. Apreçando Call Ilíquida 

 

Suponhamos que o preço atual de uma certa ação é de 100 reais. Assumamos 

também que opções de compra dessa ação com preços de exercício de 90 e 

110 com maturidade de 6 meses sejam negociadas no mercado; no entanto, 

assumamos que não haja liquidez para a opção com preço de exercício de 100 

com essa mesma maturidade. Queremos determinar o preço mínimo pelo qual 

podemos vender essa opção ilíquida, assim como o preço máximo pelo qual 

podemos comprá-la, de forma que não tenhamos perda financeira.  

Vamos assumir que a taxa de juros anual é de 5%, e que os limites inferior e 

superior do modelo de volatilidade incerta são de 20% e 30%, respectivamente. 

Ainda que destoe da realidade, assumiremos também que o bid-ask spread no 
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apreçamento das opções desta ação é nulo, ambas sendo, portanto, precificadas 

com volatilidade de 25%.  

Primeiramente, encontramos o preço mínimo pelo qual podemos vender a call 

de strike 100. Uma forma simples de se chegar a esse preço é aplicando o 

modelo Black-Scholes. Como queremos ser conservadores, aplicamos o Worst-

Case Scenario; mais especificamente, utilizamos a volatilidade de 30%. O preço, 

neste caso, seria de 9,63. 

No entanto, podemos utilizar as opções que são negociadas no mercado para 

montar um portfólio, de tal maneira que consigamos diminuir esse preço mínimo 

de 9,63. Podemos, por exemplo, incluir na carteira uma unidade vendida da 

opção de strike 100, e 0,5 unidade das opções de strike 90 e 110. Vale ressaltar, 

aqui, que o delta remanescente desta posição final deverá ser eliminado.  

O valor desta posição, segundo nosso modelo de diferenças finitas, é de 0,61. O 

custo do hedge estático, por sua vez, formado por meia unidade de cada uma 

das opções líquidas, é de -9.33. Isso significa que o preço mínimo pelo qual 

podemos vender a call de strike 100 cai, de 9,63, para 9,33 – 0,61 = 8,72. 

Agora, passemos a responder à pergunta de qual o preço máximo pelo qual 

podemos comprar a call de strike 100. Assim como fizemos para o caso anterior, 

calculemos, primeiramente, o preço desta opção de forma isolada, usando os 

modelos de Black-Scholes e de Volatilidade Incerta. Como desejamos aplicar o 

Worst-Case Scenario, utilizamos o limite inferior de volatilidade, de 20%, para 

apreçar a opção de compra, obtendo como resultado um valor de 6,89.  

Com o objetivo de se melhorar o preço acima, montamos um portfólio composto 

por uma unidade da call, e meia unidade, vendida, de cada uma das duas opções 

negociadas no mercado. O preço que nosso modelo dá para esta carteira é de -

1,64. Para o custo do hedge estático, i.e., da venda das meia-unidades das 

opções de strike 90 e 110, o modelo resulta em uma receita de 9,33. O preço 

que podemos pagar pela call de strike 100, de forma a não sofrer perdas 

financeiras, portanto, é de, no máximo, 9,33 – 1,64 = 7,69. Conforme esperado, 

este teto é mais alto que o anterior, de 6,89. 
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4.1.5. Otimizando o Portfólio Contendo a Call Ilíquida 

 

Agora, utilizaremos os instrumentos e dados de mercado descritos no item 4.1.4 

como ingredientes para a montagem de uma carteira ótima. Em outras palavras, 

tomaremos as hipóteses do item anterior para também descobrir, dada uma 

posição comprada na call de strike 100, qual a combinação das outras opções 

de compra (de preços de exercício 90 e 110) que maximiza o valor total do 

portfólio.  

Fazemos uso, para isso, da ferramenta de otimização, impondo um limite de 

compra e venda de 30 unidades, ao máximo, de cada uma das opções. 

Implementamos um grid de 100 passos no preço do ativo e concluímos que, 

comprando uma unidade da call de 100, vendendo 0.66 da call de 90, e 

vendendo 0.56 da call de 110, resultamos em uma carteira de valor ótimo de 

7.78. 

 

4.1.6. Opções Com Baixa Volatilidade Implícita 

 

Agora, foquemos no caso em que opções de compra e venda são precificadas 

com a mesma volatilidade, e que esta volatilidade está abaixo do limite inferior 

que estabelecemos para o Modelo de Volatilidade Incerta. Novamente tomemos 

a perspectiva de apreçar uma posição vendida no produto de renda fixa.  

Assumamos, para este exemplo, uma volatilidade mínima de 22% e máxima de 

28%. Suporemos também que tanto as calls quanto as puts possuem mesmo 

preço de exercício e maturidade, e são precificadas individualmente, no 

mercado, com volatilidade de 20%.  

Faremos agora uso do algoritmo de otimização para descobrir, dada uma 

posição vendida em uma unidade da nota de renda fixa, quais as quantidades 

de calls, puts e unidades do ativo subjacente que maximizam o valor total do 

portfólio. De forma a simular uma limitação de liquidez, imporemos que podemos 
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negociar apenas 10 unidades, ao máximo, das opções. O resultado é que a 

carteira deve estar comprada em 10 calls e 10 puts, e vendida em 0.96 unidade 

do ativo subjacente, além de vendida em uma unidade da nota de renda fixa. 

Esse resultado faz sentido, uma vez que tanto as opções de venda quanto de 

compra estão sendo negociadas no mercado a uma volatilidade implícita menor 

que a volatilidade mínima que assumimos para o ativo subjacente. 

O valor desta carteira, segundo nosso modelo, é de -73,03. O custo do hedge 

estático, por sua vez, é de 13,08, resultando numa posição final de valor -73,03 

+ 13,08 = -86,12. Como o preço que o mercado está disposto a pagar pela nota 

de renda fixa é de 97,53, nossa estratégia conseguiria lucrar 97,53 – 86,12 = 

11,41. Isto é, identificamos uma oportunidade de arbitragem. 

 

4.1.7. Replicando Renda Fixa Com Opções 

 

Para validar que o modelo de identificação de arbitragem funciona corretamente, 

analisamos o caso de se replicar a posição comprada em uma nota de renda 

fixa, utilizando opções de compra disponíveis no mercado.  

Assumiremos que o ativo subjacente das opções tem preço atual de 100 reais. 

Assumiremos também que sua volatilidade estará dentro do intervalo de 20% e 

30%, e que suas opções podem ser compradas e vendidas no mercado com 

uma volatilidade implícita de 32%. Limitaremos as posições nas opções a 30 

unidades, compradas ou vendidas. Adotaremos uma taxa de juros livre de risco 

de 5%, e assumiremos que tanto a nota de renda fixa quanto as opções possuem 

maturidade de um ano. O preço de exercício da nota será de 100, e, das opções, 

de 90, 100 e 110. 

Quando inserimos todos esses dados no modelo de identificação de arbitragem, 

ele retorna que a melhor estratégia consiste em se vender ao máximo todas as 

três opções, ou seja, 30 unidades de cada. Isso era de se esperar, uma vez que 

estas estão sendo negociadas no mercado a uma volatilidade implícita maior que 

o limite superior que supusemos para o modelo de volatilidade incerta. O valor 
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da posição vendida nas opções é de 159,96 reais. O preço do instrumento de 

renda fixa que deve ser comprado, por sua vez, é de 95,12, resultando em um 

ganho inicial de 64,83. Levando este ganho a valor futuro, à taxa de juros livre 

de risco de 5%, chegamos a um lucro final de 68,08. 

Paralelamente, rodamos o simulador para a posição na qual resultou nosso 

algoritmo de otimização. Fazemos o delta hedge a cada instante de tempo 

previamente estabelecido, aplicando em uma conta bancária rendendo a taxa de 

juros livre de risco qualquer montante remanescente, e tomando emprestado, 

também à taxa de juros livre de risco, qualquer montante que falte. Assumiremos, 

nesta etapa, que o ativo subjacente das opções tenha um retorno médio de 10%. 

Utilizamos aqui, assim como no grid do algoritmo de apreçamento, 100 passos 

no preço do ativo. Os lucros finais obtidos pelo simulador estão ilustrados na 

Figura 7, para as 600 simulações que foram rodadas. 

 

Figura 7: Lucro simulado ao replicar renda fixa com calls 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O lucro obtido pelo simulador foi, em média, de 72 reais. A mediana desta série 

de número, por sua vez, é um pouco mais baixa, em 71. Existem alguns motivos 
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para estes valores não serem exatamente iguais ao ganho no qual resultou 

nosso algoritmo de identificação de arbitragens. Um deles está no fato de o 

modelo assumir que o hedge é feito continuamente, quando, na verdade, este 

foi feito, durante a simulação, de forma discreta. 

A Figura 8 ilustra os mesmos dados da Figura 7, porém distribuídos por 

frequência de ocorrência.  

 

Figura 8: Distribuição dos lucros conforme sua frequência 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.1.8. Estrutura a Termo De Volatilidade 

 

Nesta seção, validaremos se nosso modelo de otimização funciona conforme 

esperado dado um portfólio de opções de diferentes maturidades, e uma 

estrutura de volatilidade a termo.  

Repliquemos uma posição comprada em uma nota de renda fixa com 

vencimento em 18 meses, através de três opções de compra de strikes 90, 100 

e 110, e maturidades de 6, 12 e 18 meses, respectivamente. O preço do ativo 
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subjacente das opções, assim como o preço de vencimento do produto de renda 

fixa, em nosso exemplo, serão de 100.  

Para simplificar, suponhamos que todas as três opções possam ser compradas 

ou vendidas no mercado a volatilidade implícita de 35%. Assumamos também 

que as volatilidades máximas sejam de 30% para os primeiros 6 meses, 35% 

para os seguintes 6, e 30% para os últimos 6 meses; e que as volatilidades 

mínimas sejam de 20% durante os primeiros 6 meses, 25% para os 6 seguintes 

e 20% para os 6 restantes. 

Se limitarmos as quantidades das opções a, no máximo, 10 unidades vendidas 

ou 10 unidades compradas, o resultado sugerido pelo algoritmo é replicar uma 

posição comprada no produto de renda fixa com uma posição vendida na 

quantidade máxima possível de cada opção (10 unidades). Este resultado era 

de se esperar, uma vez que as opções estão sendo negociadas no mercado a 

uma volatilidade implícita mais alta que o limite superior que estabelecemos para 

o modelo de volatilidade incerta. O valor da posição vendida nas opções é de 

146,75. O preço do instrumento de renda fixa que deve ser comprado, por sua 

vez, de 92,77. Isso nos leva a um lucro de 53,98. Levado a valor futuro para a 

maturidade da estratégia de 18 meses, resultamos em um ganho final de 58,03. 

De modo a verificar o resultado, simulamos o ganho do portfólio sugerido pelo 

algoritmo de otimização. Utilizamos aqui, assim como no grid do algoritmo de 

apreçamento, 100 passos no preço do ativo. Os lucros, por simulação, estão 

representados na Figura 9. A médias dos resultados foi de 59, enquanto o ganho 

sugerido pelo modelo tivera sido de 58,03. A discrepância pode estar no fato de 

o modelo assumir que o hedge é feito continuamente, enquanto durante a 

simulação, este foi executado de forma discreta. A Figura 10 ilustra a frequência 

dos ganhos plotados na Figura 9. 

 

 

 

 



57 
 

Figura 9: Lucro simulado da estrutura de volatilidade a termo 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 10: Frequência do lucro simulado da estrutura de volatilidade a termo 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.2 DESCRIÇÃO DO CASO PRÁTICO 

 

O principal motivo pelo qual foi escolhida a ação da Petrobrás como objeto de 

estudo é sua liquidez. Além disso, buscamos oportunidades de arbitragem no 

dia 9 de março de 2020. Acreditamos que, durante esta semana, o mercado 

tenha se comportado de forma anômala, devido ao avanço da pandemia do 

COVID-19, tornando maiores as chances de encontrarmos oportunidades de 

arbitragem. Somado a este fator, observamos também um receio do investidor 

quanto ao início de uma potencial guerra de preços do petróleo neste intervalo 

de tempo, impactando, no Brasil, especialmente as ações da Petrobrás.  

O objetivo do caso prático é encontrar a composição da carteira, i.e., a 

quantidade de cada uma das opções consideradas como nosso universo, que 

maximiza o nosso lucro. Isso será realizado através da replicação de uma 

posição comprada em uma nota de renda fixa que vence em 1,78 anos (648 

dias). Trabalharemos com algumas opções vanillas de compra e venda de 

PETR4, ação preferencial da Petróleo Brasileiro SA, de diferentes preços de 

exercício e maturidades.  

É importante ressaltar que, apesar de o foco do hedge estático não ser a 

minimização do payoff final da carteira, é necessário efetuar o delta hedge do 

risco remanescente. Os custos de tal operação estão embutidos no valor da 

posição. 

 

4.3 COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 

Um dos dados de entrada mais importantes para nosso modelo são os preços 

das opções que compõem a carteira que replica a nota de renda fixa. Obtivemos, 

portanto, os preços de fechamento de todas as opções de PETR4 negociadas 

na B3 (Brasil Bolsa Balcão S.A.) no período que nos interessa, através do site 

da mesma. Alguns detalhes sobre as opções de PETR4 negociadas na bolsa no 
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dia 9 de março de 2020 são apresentador no Anexo A. A partir deste conjunto 

de opções, foi selecionado o nosso universo para replicação do produto de renda 

fixa.  

Do terminal da Bloomberg, obtivemos o preço de fechamento da ação PETR4 

para a data relevante, e assumimos uma taxa de juros livre de risco de 4.25% 

a.a. para todo o período. 

 

4.4 APLICAÇÃO DA TEORIA AO CASO PRÁTICO 

 

Nesta seção, replicaremos uma posição comprada na nota de renda fixa através 

de algumas opções de compra e venda de PETR4. Rodaremos o algoritmo de 

otimização, limitando a quantidade de opções, compradas ou vendidas, a 10 

unidades de cada. 

Conforme explicado na seção 3.2, adotaremos como volatilidades máxima e 

mínima o 70º e 30º percentis do desvio padrão de 20 dias dos retornos do ativo 

subjacente no período de três anos antecedente ao período em que buscamos 

as oportunidades de arbitragem, respectivamente, ou seja, de 6 de março de 

2017 a 6 de março de 2020. Os valores obtidos para essas métricas foram de 

89,75% para o limite superior, e 53,95%, para o limite inferior, de volatilidade.  

Para termos de comparação, a volatilidade máxima durante o período de três 

anos havia sido de 450,38%, e, a mínima, de 20,80%. Como estes valores 

extremos retratam situações provavelmente atípicas, que, portanto, não 

necessariamente ocorreriam novamente, optamos pelos 70º e 30º percentis, 

indicados nas linhas destacadas da Tabela 2. Os outros percentis do desvio 

padrão tão também apresentadas na Tabela 2, caso sejam de interesse do leitor. 

O derivativo de renda fixa paga, ao fim de sua maturidade de 648 dias (ou 1,7753 

anos, se considerarmos que um ano possui 365 dias), 16,05 reais, o que 

corresponde ao preço de fechamento da PETR4 em 9 de março de 2020.  
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Tabela 2: Desvio Padrão da ação PETR4 com janela de 20 dias, no período de 

6 de março de 2017 a 6 de março de 2020 

Percentil Desvio Padrão 

10 38,47% 

20 45,52% 

25 50,30% 

30 53,95% 

70 89,75% 

75 96,45% 

80 105,37% 

90 133,61% 

Fonte: Elaboração própria 

 

No dia 9 de março de 2020, 480 diferentes opções de PETR4 estavam 

disponíveis, segundo o site da B3. Os dados relevantes sobre essas opções 

estão disponíveis no anexo A. De forma a simplificar um pouco nosso problema, 

selecionamos 20, dentre essas 480, de uma maneira que preservássemos o 

amplo leque de preços de exercício, maturidade e tipo de exercício (call ou put). 

As principais características do nosso universo de opções consideradas para o 

portfólio replicante do dia 9 de março de 2020 estão resumidas na Tabela 3. 

Consideramos o preço de fechamento do ativo base também como o preço do 

mesmo no início da estratégia, i.e. 16,05 reais.  

O número de passos do preço do ativo considerado para o grid do método de 

diferenças finitas (𝐼) foi 30, levando a um número de passos no tempo de 1.431. 

A tendência considerada para a dinâmica do preço do ativo subjacente foi de 

𝜇 = 𝑟 + 1%, onde  𝑟 é a taxa livre de risco, aqui suposta como constante, a 

4,25%. 
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Tabela 3: Opções de PETR utilizadas para 9 de março de 2020 

# Tipo de Opção Strike (R$) Maturidade (Anos) Preço (R$) 

1 Call 12.80 0.27 5.60 

2 Put 12.80 0.27 0.30 

3 Call 13.70 0.12 3.75 

4 Put 13.70 0.12 1.81 

5 Put 14.45 0.02 1.10 

6 Call 14.45 0.02 2.35 

7 Call 15.70 0.12 2.60 

8 Put 15.70 0.12 2.42 

9 Put 16.20 0.02 1.78 

10 Call 16.20 0.02 1.33 

11 Put 19.50 0.86 5.08 

12 Put 19.53 0.44 2.71 

13 Put 29.20 0.02 13.31 

14 Call 29.20 0.02 0.03 

15 Call 29.64 1.78 1.98 

16 Put 29.64 1.78 12.45 

17 Put 31.20 0.02 15.58 

18 Call 31.20 0.02 0.02 

19 Call 34.47 1.11 0.44 

20 Put 34.47 1.11 18.00 

Fonte: Elaboração própria 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo é dedicado à apresentação e análise crítica dos resultados dos 

modelos construídos ao longo deste estudo, quando aplicados ao caso real das 

ações preferenciais da empresa Petróleo Brasileiro SA. 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme explicado no capítulo anterior, o ativo base escolhido para a aplicação 

do modelo ao caso real foi a ação preferencial da Petrobrás (PETR4). 

Replicaremos uma posição comprada em uma nota de renda fixa, com 

vencimento em 648 dias, utilizando opções de compra e venda referenciando 

essa ação disponíveis no mercado. A estratégia terá início dia 9 de março de 

2020, e considerará como universo 20 opções de PETR4 de diferentes 

maturidades, preços e strikes.  

O objetivo é encontrar a carteira que maximize os retornos da estratégia de 

arbitragem. Ou seja, encontraremos o hedge estático ótimo, que maximiza o 

valor conjunto do contrato de renda fixa juntamente ao seu hedge, descontado 

de qualquer custo para de chegar nesta posição, de forma a ganhar o máximo 

possível com a estratégia de arbitragem. 

A resposta do algoritmo de otimização aos insumos que lhe alimentamos é que 

devemos comprar ao máximo as opções de PETR4 que estão subvalorizadas no 

mercado, assim como vender ao máximo as que estão sobrevalorizadas. Uma 

vez que o limite que estabelecemos para a quantidade comprada ou vendida é 

de 10 unidades, a carteira resultante é composta pela compra e venda de 10 

unidades das diferentes opções dados ao modelo. Estas quantidades estão 

indicadas na coluna destacada da Tabela 4. 

O valor inicial da posição composta pelo instrumento de renda fixa e seu hedge 

estático é de 129,05 reais. O preço pelo qual este se encontra disponível no 
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mercado, por sua vez, é de 14,88. Isso significa que conseguimos obter um lucro 

de 114,16 ao entrar nesta estratégia. Levado a valor futuro, para o vencimento 

da estratégia, à taxa livre de risco de 4.25% a.a., este ganho chega a 123,11. 

 

Tabela 4: Composição da carteira resultante de opções de PETR4 

# 
Tipo de 

Opção 

Strike 

(R$) 

Maturidade 

(Anos) 

Preço 

(R$) 
Quantidade 

1 Call 12.80 0.27 5.60 -10 

2 Put 12.80 0.27 0.30 10 

3 Call 13.70 0.12 3.75 -10 

4 Put 13.70 0.12 1.81 -10 

5 Put 14.45 0.02 1.10 -10 

6 Call 14.45 0.02 2.35 -10 

7 Call 15.70 0.12 2.60 -10 

8 Put 15.70 0.12 2.42 -10 

9 Put 16.20 0.02 1.78 -10 

10 Call 16.20 0.02 1.33 -10 

11 Put 19.50 0.86 5.08 10 

12 Put 19.53 0.44 2.71 10 

13 Put 29.20 0.02 13.31 -10 

14 Call 29.20 0.02 0.03 -10 

15 Call 29.64 1.78 1.98 10 

16 Put 29.64 1.78 12.45 10 

17 Put 31.20 0.02 15.58 -10 

18 Call 31.20 0.02 0.02 -10 

19 Call 34.47 1.11 0.44 10 

20 Put 34.47 1.11 18.00 -10 

Fonte: Elaboração própria 
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O tamanho inicial da carteira (calculado como o somatório das quantidades 

multiplicadas pelos respectivos preços) é de 452,32 reais. Além disso, em termos 

relativos, o lucro indicado é de 827% do valor pelo qual é negociado no mercado 

a nota de renda fixa que estamos replicando, em um período de menos de dois 

anos. Isto equivale a um ganho anual de 251%. 

Para validar o resultado, rodamos a simulação de Monte Carlo para a carteira 

proposta pelo modelo. O resultado está ilustrado na Figura 11. É notável que o 

ganho resultado da simulação ficou próximo do lucro indicado pelo modelo. De 

fato, a média do ganho da simulação é foi de 127 reais, resultando em um erro 

de 3,5%. A diferença entre os resultados das simulações e o do modelo podem 

ser devido ao hedge, que foi executado de maneira discreta, e não contínua. Em 

termos percentuais, temos um lucro de 856% no período total da estratégia, 

resultando em um ganho anual de 257%. 

 

Figura 11: Lucro simulado do caso real de PETR, sem custos de transação 

 

Fonte: Elaboração própria 
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financeira são muito raros, e que os ganhos mais comuns estão em torno de 140 

reais. 

 

Figura 12: Frequência dos lucros simulados no caso real de PETR, sem custos 

de transação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.1.1. Inclusão De Custos De Transação Nas Simulações 

 

Apesar de o lucro obtido ter sido elevado, devemos ponderar que, em nosso 

modelo, não foram considerados os custos de transação.  

Para termos uma ideia do impacto que a inclusão de tais custos teria no resultado 

financeiro da estratégia de arbitragem, e avaliarmos se os custos de transação 

tornariam os nossos resultados inviáveis, rodamos novamente a simulação, 

primeiramente assumindo um custo de transação de 0,2% do volume, em reais, 

da transação. Em seguida, aumentamos este custo para 1%.  

Estima-se que os custos de transação totais para uma negociação no mercado 

interno brasileiro estejam em torno de 10bps. Uma vez que não foi considerado 
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o bid-ask spread em nosso estudo de caso, e porque desejamos ser 

conservadores, inflamos o custo para 20bps. A ideia do custo de 1%, por sua 

vez, é ilustrarmos uma espécie de limite inferior para o lucro, por se tratar de um 

custo muito mais alto do que o esperado. 

As Figuras 13 e 14 a seguir se referem aos resultados da simulação quando se 

assume que o custo de transação é de 0.2% do volume financeiro negociado, 

enquanto as Figuras 15 e 16 se referem ao caso em que estes custos aumentam 

para 1%. 

A média do lucro da estratégia cai um pouco com a inserção dos custos de 

transação. De uma média de 127, o ganho diminui para 109 reais. Isso equivale 

a um lucro de 731% do valor pelo qual é comprada a nota de renda fixa no 

mercado. Anualmente, temos um lucro de 230%. 

A Figura ilustra 14 os mesmos dados da Figura 13, porém distribuídos por 

frequência. O formato da curva mudou um pouco em relação ao da Figura 12, 

mas com os casos mais frequentes ainda sendo os que contém ganho da ordem 

de 100 reais. 

Para o caso em que o custo é de 1%, a média cai para 28 reais, o que equivale 

a 188% do preço pelo qual a nota de renda fixa é comprada no mercado, 

resultando em um ganho anual de 82%. As Figuras 15 e 16 ilustram a distribuição 

destes lucros por simulação, assim como sua frequência. 

Portanto, mesmo sem o modelo ter considerado diretamente na otimização os 

custos de transação, quando assumimos um custo de 20bps para a simulação, 

os ganhos de arbitragem encontrados ainda permanecem extremamente 

positivos, de 230% ao ano.  
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Figura 13: Lucro simulado do caso real de PETR, com custos de transação de 

0.2% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 14: Frequência dos lucros simulados no caso real de PETR, com custos 

de transação de 0.2% 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 15: Lucro simulado do caso real de PETR, com custos de transação de 

1% 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 16: Frequência dos lucros simulados no caso real de PETR, com custos 

de transação de 1% 

 

Fonte: Elaboração própria 
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5.2 ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES 

 

Os resultados descritos no item 5.1 ilustram que, para o dia 9 de março de 2020, 

nosso modelo conseguiu detectar oportunidades de arbitrar o mercado. Isso 

significa que houve um desencontro entre o preço que calculamos para a nota 

de renda fixa que replicamos com as opções de PETR4 que foram selecionadas, 

e o preço pelo qual o mercado estaria disposto a pagar por este instrumento. 

Rodamos também uma simulação de Monte Carlo para validar o lucro sugerido 

pelo algoritmo que construímos, e notamos uma certa diferença entre os 

resultados das duas abordagens. Isso poderia ser explicado pelo erro do delta 

hedge, que é efetuado de maneira discreta na simulação, enquanto o modelo 

assume um hedge contínuo. Mais detalhes sobre esse erro são apresentados na 

seção 5.2.1. 

A replicação que foi feita para a posição comprada na nota de renda fixa foi feita 

também para a posição vendida nesta mesma nota. O resultado do modelo foi o 

mesmo, i.e., a carteira ótima sugerida para o primeiro cenário foi igual à sugerida 

para o segundo cenário, levando a lucros também muito próximos. 

A lucratividade da estratégia identificada pelo algoritmo de otimização é 

extremamente alta: 827% para um período de menos de dois anos. Sabemos 

que temos a limitação de que nosso modelo não considera custos de transação. 

Portanto, tentamos inserir uma estimativa dos custos durante a simulação da 

estratégia. O resultado foi que, quando se assume custos de transação 

equivalentes a 20bps do montante negociado, o ganho médio da estratégia 

diminui em torno de 14%. Quando aumentamos este custo, em seguida, para 

1% do valor negociado, o lucro cai significativamente, de 127 para 28 reais. Note 

como, mesmo quando assumimos um custo muito mais alto que o praticado na 

realidade, obtivemos um ganho significativo com a estratégia, com retorno anual 

em torno de 82%. 

Por um lado, nosso modelo desconsiderou o bid-ask spread nos preços das 

opções de PETR4, levando em conta o preço de fechamento destes contratos, 
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tanto quando o algoritmo instruía uma compra, quanto quando se tratava de uma 

venda. Esta simplificação tende a supervalorizar o valor da carteira, e não é 

muito condizente com a realidade. Portanto, quando consideramos este fator, o 

lucro que seria apresentado por esta estratégia, provavelmente, seria menor que 

o sugerido por nosso modelo. 

Por outro lado, nosso modelo restringiu significativamente o universo de 

contratos considerados para a construção do hedging estático. Das 480 opções 

lançadas na bolsa referenciando este ativo base, selecionamos apenas 20. Além 

disso, limitamos as quantidades de cada contrato a, no máximo, 10 unidades 

vendidas, ou 10 unidades compradas. Esta se trata de uma simplificação que 

tende a subestimar o lucro ganho com a estratégia. A partir deste ponto de vista, 

portanto, na prática, teríamos um ganho potencial maior com portfólio sugerido. 

Além disso, o modelo assume a pior volatilidade realizada para o ativo base, do 

ponto de vista do investidor. É provável, portanto, que, se fosse considerada a 

trajetória real do ativo, os ganhos seriam ainda maiores que os previstos pelo 

modelo. 

Vale frisar também que o dia 9 de março de 2020 foi um dia um de muita 

instabilidade no mercado financeiro. Além de se tratar do período em que ficava 

cada vez mais evidente o tamanho da pandemia que se iniciava por 

consequência do COVID-19, havia também a ameaça de princípio de uma guerra 

de preço do barril de petróleo. Assim, o setor de óleo e gás, indústria em que se 

enquadra o ativo base escolhido, encontrava-se em uma situação especialmente 

atípica. 

Uma das principais consequências de tal fato é que não necessariamente para 

todos os mercados e todos os dias o modelo terá a habilidade de encontrar 

oportunidades de arbitragem. Além disso, é impossível dizer, a priori, em quais 

dias o mercado se comportará com tamanha instabilidade, como aconteceu no 

dia 9 de março. Portanto, a estratégia exige que o investidor esteja pronto para 

investir rapidamente, logo depois de o modelo sinalizar uma oportunidade. 

É sempre importante nos lembrarmos também de que um modelo apenas será 

tão bom quanto suas premissas. O algoritmo que construímos permite que 
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forneçamos, como insumo, uma curva de volatilidades superiores e inferiores. 

No entanto, para o caso da aplicação às opções de PETR4, assumimos uma 

única volatilidade máxima e uma única volatilidade mínima. Ainda que a definição 

de volatilidades dependentes do tempo seja uma característica que possa 

aprimorar nossas estimativas de lucro potencial, ela exige um conhecimento 

muito mais profundo sobre como poderá se comportar a volatilidade do ativo 

subjacente ao longo do tempo. Consequentemente, optamos por adotar a 

premissa de que a volatilidade estará contida, para todo o período de 

investimento, entre os 10º e 70º percentis do desvio padrão de 20 dias observado 

no preço de fechamento da ação PETR4 no período de 3 anos antecedente à 

data de início da estratégia. 

 

5.2.1. Análise Do Erro Do Hedge Discreto 

 

Os conceitos apresentados neste item, incluindo as próximas 3 figuras, vêm de 

Wilmott (2007). 

O erro do hedge é altamente dependente do caminho percorrido pelo preço do 

ativo subjacente. A Figura 17 mostra o que acontece quando o preço do ativo se 

distancia do strike de 100 da opção. Neste caso, o gamma se torna pequeno, e, 

portanto, o erro de hedge estaciona em um valor constante. Já na Figura 18, o 

preço do ativo base flutua em torno do strike, mantendo o gamma alto. Conforme 

a maturidade (o vencimento) do contrato derivativo se aproxima, o gamma 

aumenta ainda mais, mantendo a flutuação do erro. 

O erro local de hedging, i.e., o erro de hedging que ocorre entre cada 

rebalanceamento, é dado pela equação (5.1):  

 

𝑒𝑟𝑟𝑜 =
1

2
∙ 𝜎2 ∙ 𝑆2 ∙ Γ ∙ (𝜓2 − 1) ∙ 𝛿𝑡 (5.1) 

Onde 𝜓 é uma variável aleatório cuja distribuição é determinada empiricamente. 

A média de cada erro local de hedging é dada pela equação (5.2): 
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𝐸[𝜓2 − 1] ∙
1

2
∙ 𝜎2 ∙ 𝑆2 ∙ Γ ∙ 𝛿𝑡 = 0. (5.2) 

E o desvio padrão de cada erro de hedging, por sua vez, é dado por (5.3): 

 
1

2
∙ 𝜎2 ∙ 𝑆2 ∙ Γ ∙ 𝛿𝑡 ∙ √𝐸[(𝜓2 − 1)2]. (5.3) 

Uma vez que o erro de hedging em um intervalo de tempo possui média zero, o 

erro total também possuirá média de zero. O desvio padrão, por sua vez, é da 

ordem de grandeza de 𝛿𝑡. Somando os erros de hedging em 𝑇/𝛿𝑡 intervalos de 

tempo, e observando que esses erros são independentes uns dos outros, 

teremos um desvio padrão do erro de hedging total com ordem de grandeza 

𝑂(𝛿1/2). 

 

Figura 17: Erro total de hedge ao longo do tempo, quando preço do ativo se 

distancia do preço de exercício da opção 

 

Fonte: Wilmott (2007) 
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Figura 18: Erro total de hedge ao longo do tempo, quando preço do ativo se 

mantém próximo ao preço de exercício da opção 

 

Fonte: Wilmott (2007) 

 

Além do caminho percorrido pelo ativo base, o erro total de hedge depende 

também da frequência com que este é executado. A figura abaixo, também 

extraída de Wilmott (2007), ilustra, para o exemplo de uma call, como a 

frequência do hedge influencia no erro dos resultados. Note que, quanto maior a 

frequência do hedge, menor o desvio padrão da distribuição. 

Até este ponto, todas as simulações que rodamos para o caso real de PETR4 

haviam assumido um 𝛿𝑡 de 0.0012 anos, i.e. 0,44 de um dia. Para ilustrar o efeito 

indicado pela Figura 19, iremos agora estudar o impacto que teria um aumento 

da frequência de hedging nos resultados das simulações, tanto considerando 

uma situação sem custos, quanto uma situação mais realista, com custos. 
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Figura 19: Distribuição do erro total de hedge para uma call em que o hedge é 

executado frequentemente e infrequentemente 

 

Fonte: Wilmott (2007) 

 

A. Hedging Sem Custos 

 

Analisemos, primeiramente, o caso em que não foram incluídos custo de 

transação na simulação. De fato, quando reduzimos δt para 0.0007 anos (0,26 

de um dia), vemos que o desvio padrão dos resultados diminui, de 31 para 27 

reais. A média muda ligeiramente, para 126 reais, levando a um erro de 2,3%.  

As figuras 20 e 21 ilustram os resultados das simulações para este caso, com 𝛿𝑡 

reduzido. 

 

 

Hedging infrequente 

Hedging frequente 
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Figura 20: Lucro simulado do caso real de PETR, sem custos de transação, e 

com maior frequência de rebalanceamento 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 21: Frequência dos lucros simulados no caso real de PETR, sem custos 

de transação, e maior frequência de rebalanceamento 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela 5 resume os resultados da análise desta subseção sobre o erro de 

hedging.  

 

Tabela 5: Média e desvio padrão dos ganhos, por frequência de 

rebalanceamento, para o caso sem custos de transação 

𝜹𝒕 
Média do Ganho 

(reais) 

Desvio Padrão 

do Ganho (reais) 

Ganho 

Relativo 

0,0012 127 31 856% 

0,0007 126 27 847% 

Fonte: Elaboração própria 

 

B.  Hedging Com Custos 

 

Agora, passemos a analisar o caso em que assumimos custos de transação de 

20bps do valor negociado. As figuras 22 e 23 representam a distribuição dos 

ganhos obtidos para a simulação deste cenário. 

Notemos como a média do ganho cai quando reduzimos 𝛿𝑡 para 0.0007, assim 

como o desvio padrão. De uma média de 109 reais, obtemos, aqui, um lucro 

médio de 102 reais. Esta redução da média é devida ao hedge mais ser 

frequente, juntamente ao fato de que, agora, existem custos de transação. 

Enquanto isso, o desvio padrão cai de 30 para 23 reais. 

A Tabela 6 resume os resultados da análise desta subseção sobre o erro de 

hedging. Ela inclui, também, a média e o desvio padrão do ganho para o caso 

sem custo, para termos de comparação. 
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Figura 22: Lucro simulado do caso real de PETR, custos de transação de 20bps, 

e maior frequência de rebalanceamento 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 23: Frequência dos lucros simulados no caso real de PETR, com custos 

de transação de 20bps, e maior frequência de rebalanceamento 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 6: Média e desvio padrão dos ganhos, por frequência de 

rebalanceamento, para o caso com custos de transação 

𝜹𝒕 

Sem Custos de Transação 
Custos de Transação de 

20bps 

Média do 

Ganho 

(reais) 

Desvio 

Padrão 

do 

Ganho 

(reais) 

Ganho 

Relativo  

Média do 

Ganho 

(reais) 

Desvio 

Padrão 

do 

Ganho 

(reais) 

Ganho 

Relativo  

0,0012 127 31 856% 109 30 731% 

0,0007 126 27 847% 102 23 684% 

Fonte: Elaboração própria 
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6. CONCLUSÕES 

 

Nesta pesquisa, cumprimos com o objetivo de implementar um modelo que 

identificasse oportunidades de se obterem retornos positivos sem precisar tomar 

risco no mercado de derivativos. Além disso, montamos uma simulação de 

Monte Carlo que evidenciou que o modelo construído funciona corretamente. 

Aplicamos o modelo a casos fictícios, assim como a um caso real. Para os casos 

fictícios, montamos cenários que consideramos interessantes, com o objetivo de 

comparar o resultado esperado ao resultado retornado pelo modelo. Desta 

forma, conseguimos validar que o modelo se comporta conforme desejado. Os 

casos fictícios testaram relações como a paridade put-call, e ilustraram também 

como o modelo pode ser aplicado na replicação de derivativos diversos, como, 

por exemplo, um contrato que pague o logaritmo do preço do seu ativo 

subjacente. Ademais, mostramos, através destes estudos de caso, como o 

modelo pode ser utilizado para o apreçamento de derivativos ilíquidos, assim 

como para a construção de carteiras que explorassem oportunidades de 

arbitragem. 

O caso real estudado utilizou como insumo as opções referenciando as ações 

preferenciais da Petróleo Brasileiro S.A. (PETR4) negociadas no dia 9 de março 

de 2020 na B3. Iniciamos com a replicação de uma nota de renda fixa que 

pagasse o preço do ativo base no dia 9 de março, de 16,05 reais, ao fim de sua 

maturidade de 648 dias. O objetivo do algoritmo foi montar a carteira, a partir das 

20 opções selecionadas dentre as disponíveis neste dia, que maximizasse o 

ganho do portfólio ao fim do prazo de 648 dias. O modelo identificou uma 

oportunidade de ganho anual de 251%. 

Utilizamos o simulador de Monte Carlo como um instrumento de suporte para 

validar os resultados dessas aplicações. Além disso, inserimos também custos 

de transação no simulador para analisar o que aconteceria com nossos lucros 

no caso real de PETR4. Considerando custos de 20bps, o lucro caiu para 230% 

ao ano. Já para custos de 1%, o ganho anual reduz para 82%. Notemos como 

os ganhos continuaram altos, ainda que os custos considerados sejam muito 
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maiores que o que esperamos que sejam cobrados no mundo real. Além disso, 

não nos esqueçamos do fato de que, na otimização, estes custos não haviam 

sido considerados na formação do portfólio. 

Analisamos também o impacto do erro de hedging nas simulações. Quando são 

assumidas transações sem custos, temos que a média dos ganhos continua a 

mesma, porém o desvio padrão dos mesmos diminui. Já no caso em que custos 

são levados em consideração, tanto a média quanto o desvio padrão dos lucros 

sofrem uma redução. 

Concluímos, portanto, que foi possível construir com total sucesso um algoritmo 

que, a partir do Modelo de Volatilidade Incerta, identificasse oportunidades de 

arbitragem. Este programa foi validado por uma simulação, e também aplicado 

a situações fictícias e a um cenário real. 
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7. LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Possíveis melhorias para este trabalham incluem a consideração de custos de 

transação tanto para a compra e venda dos derivativos, assim como para o delta-

hedge do risco remanescente. Apesar de terem sido incluídos nas análises 

custos em algumas das simulações, eles não foram considerados no modelo de 

otimização. Tal inclusão obviamente reduziria o lucro identificado nas estratégias 

de arbitragem obtidas (já que elas não consideraram custos), e muito 

provavelmente mudariam as composições das carteiras finais. Contudo, os 

resultados poderiam ser melhores do que os que encontramos ao simplesmente 

adicionar o custo de transação aos resultados obtidos originalmente sem tais 

custos.  

Além disso, na aplicação do modelo ao caso real, foram utilizados os preços de 

fechamento das opções de PETR4, ao invés de os preços bid e ask. A inclusão 

do spread bid-ask também poderia mudar os resultados do algoritmo. Considerar 

o bid-ask no modelo seria muito simples, e o tornaria ainda mais realista. 

De forma a melhorar a performance das estratégias, poderia também ter sido 

estabelecida uma regra de delta hedge para o risco remanescente, reduzindo 

sua frequência. Cita-se, como exemplo, executar o delta hedge apenas quando 

a variação do risco, de um instante de tempo para o próximo, ultrapassar certo 

limiar, de, digamos, 20%. 

Ademais, assumiu-se que a taxa de juros fosse constante. Assim, outra sugestão 

para trabalhos futuros é que não apenas uma volatilidade incerta seja assumida, 

mas também uma taxa de juros incerta. Isso tornaria a abordagem mais 

complexa, aumentando a marginalmente dificuldade de implementação, porém 

tornaria a ferramenta mais realista.  

Este trabalho também assumiu que a taxa de juros de cobrada ao se tomar um 

empréstimo era igual à taxa de rendimento ao se fazer um depósito bancário. 

Esta premissa é provavelmente otimista demais.  



82 
 

Além disso, sugere-se, para trabalhos futuros, que as quantidades mínimas e 

máximas de cada instrumento que podem ser adicionadas à carteira sejam 

estabelecidas com base em dados reais de volume negociado e disponibilidade 

das opções no mercado. As quantidades máximas que assumimos para nosso 

caso real foram muito limitadas. Se a estendêssemos, o que seria inclusive mais 

condizente com a realidade, certamente alcançaríamos lucros ainda maiores 

com as estratégias. 

Outra melhoria que recomendaria para futuras pesquisas é a consideração de 

um hedge estático que pode ser reavaliado ao longo do tempo. No modelo que 

implementamos, assumimos que a composição do hedge estático é estabelecida 

no início da estratégia, e não muda até seu fim. Este aprimoramento tornaria o 

método mais custoso, tanto operacionalmente, quando financeiramente, dado 

que incorreríamos em mais custos de transação. No entanto, se a composição 

ótima for reavaliada a cada intervalo de tempo pré-definido, temos o potencial de 

melhorar os ganhos. 

 

   



83 
 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANELLANEDA, M., LEVY, A., PARÁS, A. Pricing and hedging derivative 
securities in markets with uncertain volatilities. Applied Mathematical Finance, 
1995. 
 
ANELLANEDA, M., PARÁS, A. Managing the volatility risk of portfolios of 
derivative securities: the Lagrangian uncertain volatility model. Applied 
Mathematical Finance, 1996. 
 
A BOLSA DO BRASIL B3. Arquivo BVBG.086, 2020. Disponível em: 
<http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-
data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/>. Acesso em: 8 de abril de 
2020. 
 
BLACK, F., SCHOLES, M. The valuation of options contracts and test of market 
efficiency. Journal of Finance 27, 399–417, 1972. 
 
BLACK, F., SCHOLES, M. The pricing of options and corporate liabilities. 
Journal of Political Economics 81, 637–659, 1973. 
 
CHRISTIE, A. The stochastic behaviour of common stocks variances: values, 
leverage, and interest rate effects. Journal of Financial Economics 10, 407–432, 
1982.  
 
DAVIS, M.H.A., NORMAN, A.R. Portfolio selection with transaction costs. 
Mathematics of Operations Research 15, 676–713, 1990. 
 
FINUCAME, T.J. Black–Scholes approximations of call options prices with 
stochastic volatilies: a note. Journal of Financial and Quantitative Analysis 28, 
117–138, 1989. 
 
GROSSMAN, S.J., ZHOU, Z. Equilibrium analysis of portfolio insurance. 
Journal of Finance 51, 1379–1403, 1996. 
 
HAUSER, S., LAUTERBACH, B. The relative performance of five alternative 
warrant pricing models. Financial Analysts Journal N1, 55–61, 1997. 
 
HCUBE, M. Modelling implied volatility with OSL and panel data models. 
Journal of Banking and Finance 20, 71–84, 1996. 
 
HOBSON, D.G., ROGERS, L.C.G. Complete models with stochastic volatility. 
Mathematical Finance 8, 27-48, 1998. 
 
HULL, J., WHITE, A. The pricing of options on assets with stochastic volatilities. 
Journal of Finance 42, 281–300, 1987. 
 

http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/


84 
 

JOHNSON, H., SHANNO, D. Option pricing when the variance is changing. 
Journal of Financial and Quantitative Analysis 22, 143–151, 1987. 
 
LAUTERBACH, B., SCHULTZ, P. Pricing warrants: an empirical study of the 
Black–Scholes model and its alternatives. Journal of Finance 45, 1118–1209, 
1990. 
 
LELAND, H.E. Option pricing and replication with transaction costs. Journal of 
Finance 40, 1283–1301, 1985. 
 
MASI, G.B., KABANOV, YU. M., RUNGGALDIER, W.J. Mean-variance hedging 
of options on stocks with Markov volatilities. Theory of Probability and Its 
Applications 39, 172–182, 1994. 
 
SCOTT, L.O. Option pricing when the variance changes randomly: theories, 
estimation and application. Journal of Financial and Quantitative Analysis 22, 
419–438, 1987. 
 
TAKSAR, M., KLASS, M.J., ASSAF, D. A diffusion model for optimal portfolio 
selection in the presence of brokerage fees. Mathematics of Operations 
Research 13, 277–294, 1998. 
 
WILMOTT, P. Quantitative Finance, 2007. 
  



85 
 

9. ANEXOS 

 

ANEXO A – Opções Listadas de PETR4 em 9 de Março de 2020 

 

Tabela 7: Opções Listadas de PETR4 em 9 de Março de 2020 

Tipo de Opção Strike (R$) Maturidade (dias) Preco (R$) 

Put 8.53 196 0.50 

Put 12.70 42 1.99 

Call 12.80 98 5.60 

Put 12.80 98 0.30 

Put 12.95 42 1.59 

Put 13.49 133 0.24 

Put 13.53 161 1.50 

Call 13.70 42 3.75 

Put 13.70 42 1.81 

Put 13.95 42 1.94 

Call 14.22 70 3.73 

Put 14.22 70 2.10 

Put 14.45 7 1.10 

Call 14.45 7 2.35 

Call 14.70 42 3.01 

Put 14.70 42 2.17 

Put 14.72 70 2.40 

Put 14.80 98 2.50 

Call 14.95 42 2.59 

Put 14.95 42 2.35 

Call 15.70 42 2.60 

Put 15.70 42 2.42 

Call 15.95 42 2.50 

Put 15.95 42 2.50 

Put 16.20 7 1.78 

Call 16.20 7 1.33 

Put 16.45 7 2.08 

Call 16.45 7 1.09 

Put 16.70 7 2.11 

Call 16.70 7 1.11 

Call 16.70 42 2.14 

Put 16.70 42 3.27 

Put 16.95 7 2.25 

Call 16.95 7 0.90 

Call 16.95 42 2.20 
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Tipo de Opção Strike (R$) Maturidade (dias) Preco (R$) 

Put 16.95 42 3.28 

Put 17.20 7 2.60 

Call 17.20 7 0.92 

Put 17.22 70 1.95 

Put 17.45 7 2.34 

Call 17.45 7 1.15 

Put 17.49 133 4.30 

Put 17.70 7 2.76 

Call 17.70 7 0.70 

Call 17.70 42 1.79 

Put 17.70 42 3.73 

Put 17.95 7 2.90 

Call 17.95 7 0.56 

Call 17.95 42 1.58 

Put 17.95 42 3.89 

Put 18.20 7 3.19 

Call 18.20 7 0.66 

Call 18.20 42 1.54 

Put 18.45 7 3.30 

Call 18.45 7 0.51 

Call 18.49 133 1.80 

Put 18.49 133 4.55 

Put 18.50 315 4.40 

Put 18.53 161 3.90 

Call 18.53 224 2.50 

Put 18.53 224 3.30 

Call 18.61 287 2.68 

Put 18.70 7 3.48 

Call 18.70 7 0.50 

Call 18.70 42 1.33 

Put 18.70 42 4.00 

Put 18.95 7 3.71 

Call 18.95 7 0.44 

Call 18.95 42 1.42 

Put 18.95 42 4.18 

Put 19.00 315 4.39 

Put 19.20 7 3.51 

Call 19.20 7 0.34 

Put 19.45 7 2.30 

Call 19.45 7 0.31 

Call 19.45 42 1.13 

Put 19.45 42 4.89 

Put 19.50 315 5.08 
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Tipo de Opção Strike (R$) Maturidade (dias) Preco (R$) 

Put 19.53 161 2.71 

Put 19.53 224 4.85 

Put 19.70 7 4.40 

Call 19.70 7 0.35 

Put 19.78 161 4.70 

Call 19.95 7 0.26 

Call 19.95 42 1.11 

Put 19.95 42 5.30 

Put 19.99 133 4.07 

Call 20.20 7 0.24 

Put 20.20 7 4.95 

Call 20.45 7 0.20 

Call 20.45 42 0.85 

Put 20.45 42 5.00 

Put 20.47 70 4.48 

Put 20.53 224 5.35 

Put 20.61 287 6.20 

Call 20.70 7 0.20 

Put 20.78 161 6.80 

Put 20.95 7 5.30 

Call 20.95 7 0.18 

Call 20.95 42 1.10 

Put 20.95 42 6.15 

Put 20.97 70 5.50 

Put 21.00 315 6.07 

Put 21.20 7 5.99 

Call 21.20 7 0.16 

Put 21.45 7 5.30 

Call 21.45 7 0.13 

Put 21.49 133 4.07 

Put 21.53 161 6.00 

Put 21.70 7 6.22 

Call 21.70 7 0.13 

Call 21.70 42 0.71 

Put 21.70 42 6.60 

Put 21.95 7 6.54 

Call 21.95 7 0.14 

Put 22.00 315 5.77 

Call 22.05 98 0.85 

Put 22.20 7 6.72 

Call 22.20 7 0.12 

Call 22.20 42 0.64 

Put 22.20 42 5.96 
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Tipo de Opção Strike (R$) Maturidade (dias) Preco (R$) 

Put 22.45 7 7.00 

Call 22.45 7 0.10 

Call 22.45 42 0.52 

Put 22.45 42 6.75 

Put 22.49 133 6.31 

Put 22.61 287 4.75 

Call 22.70 7 0.11 

Put 22.70 7 7.20 

Call 22.70 42 0.55 

Put 22.70 42 7.19 

Put 22.95 7 7.43 

Call 22.95 7 0.08 

Call 22.95 42 0.51 

Put 22.95 42 7.64 

Put 22.99 133 6.70 

Put 23.00 315 7.62 

Put 23.05 98 6.20 

Put 23.20 7 7.81 

Call 23.20 7 0.07 

Call 23.22 70 0.65 

Put 23.22 70 5.85 

Put 23.24 133 7.00 

Call 23.30 98 0.78 

Put 23.45 7 7.92 

Call 23.45 7 0.06 

Call 23.45 42 0.44 

Put 23.45 42 8.20 

Call 23.53 161 0.78 

Put 23.53 161 8.00 

Call 23.61 287 1.50 

Put 23.61 287 8.35 

Call 23.70 7 0.09 

Put 23.70 7 8.18 

Call 23.70 42 0.42 

Put 23.70 42 8.28 

Put 23.78 161 8.25 

Put 23.78 224 6.60 

Put 23.95 7 8.45 

Call 23.95 7 0.06 

Call 23.95 42 0.36 

Put 23.95 42 8.60 

Put 23.99 133 8.60 

Put 24.00 315 8.31 
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Tipo de Opção Strike (R$) Maturidade (dias) Preco (R$) 

Put 24.03 161 7.11 

Put 24.03 196 8.00 

Put 24.20 7 8.70 

Call 24.20 7 0.07 

Call 24.20 42 0.32 

Put 24.20 42 9.14 

Put 24.45 7 8.92 

Call 24.45 7 0.04 

Call 24.49 133 1.00 

Call 24.55 98 0.70 

Call 24.61 287 1.00 

Call 24.70 7 0.07 

Put 24.70 7 9.22 

Call 24.70 42 0.31 

Put 24.70 42 9.45 

Call 24.72 70 0.44 

Put 24.72 70 7.70 

Call 24.74 133 0.58 

Call 24.86 287 1.00 

Call 24.95 7 0.06 

Put 24.95 7 9.37 

Call 24.95 42 0.32 

Put 24.95 42 9.54 

Put 24.99 133 9.20 

Put 25.00 315 8.15 

Call 25.03 161 0.40 

Call 25.11 287 0.80 

Put 25.11 287 9.35 

Put 25.20 7 9.90 

Call 25.20 7 0.07 

Call 25.20 42 0.29 

Put 25.20 42 9.72 

Put 25.45 7 10.15 

Call 25.45 7 0.05 

Call 25.45 42 0.25 

Put 25.45 42 9.92 

Call 25.47 70 0.39 

Call 25.53 196 0.78 

Put 25.53 196 8.00 

Call 25.55 98 0.50 

Call 25.61 287 1.00 

Call 25.64 648 1.81 

Put 25.70 7 10.06 
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Tipo de Opção Strike (R$) Maturidade (dias) Preco (R$) 

Call 25.70 7 0.06 

Call 25.70 42 0.21 

Put 25.70 42 10.13 

Call 25.72 70 0.45 

Put 25.78 224 8.40 

Put 25.95 7 10.52 

Call 25.95 7 0.03 

Call 25.95 42 0.22 

Put 25.95 42 10.44 

Call 26.11 287 1.23 

Call 26.20 7 0.04 

Put 26.20 7 10.54 

Call 26.20 42 0.29 

Put 26.20 42 10.68 

Put 26.22 70 8.95 

Put 26.45 7 10.19 

Call 26.45 7 0.04 

Call 26.45 42 0.22 

Put 26.45 42 10.50 

Call 26.47 70 0.40 

Call 26.49 133 0.80 

Put 26.49 133 10.80 

Call 26.53 161 0.43 

Put 26.53 161 9.97 

Put 26.53 224 9.58 

Call 26.61 287 0.75 

Put 26.61 287 10.90 

Put 26.70 7 11.18 

Call 26.70 7 0.04 

Call 26.70 42 0.24 

Put 26.70 42 11.16 

Put 26.70 252 9.50 

Call 26.72 70 0.25 

Put 26.74 133 8.99 

Put 26.78 196 9.85 

Put 26.95 7 11.34 

Call 26.95 7 0.04 

Call 26.95 42 0.18 

Put 26.95 42 10.85 

Put 26.97 70 12.00 

Put 27.20 7 11.30 

Call 27.20 7 0.04 

Call 27.20 42 0.18 
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Tipo de Opção Strike (R$) Maturidade (dias) Preco (R$) 

Put 27.20 42 12.10 

Call 27.22 70 0.22 

Put 27.22 70 9.70 

Call 27.30 98 0.30 

Put 27.45 7 12.14 

Call 27.45 7 0.03 

Call 27.45 42 0.14 

Put 27.45 42 11.69 

Call 27.47 70 0.22 

Call 27.47 406 0.88 

Put 27.47 406 10.93 

Put 27.53 224 11.25 

Put 27.64 648 10.45 

Put 27.70 7 12.09 

Call 27.70 7 0.04 

Call 27.70 42 0.19 

Put 27.70 42 12.03 

Put 27.95 7 12.35 

Call 27.95 7 0.03 

Call 27.95 42 0.10 

Put 27.95 42 11.23 

Put 27.97 70 12.70 

Put 27.99 133 12.00 

Put 28.00 315 11.27 

Call 28.11 287 0.65 

Put 28.11 287 11.11 

Put 28.20 7 12.55 

Call 28.20 7 0.03 

Call 28.20 42 0.13 

Put 28.20 42 12.64 

Call 28.22 70 0.12 

Put 28.22 70 12.70 

Call 28.24 133 0.27 

Put 28.30 98 10.70 

Call 28.36 287 0.65 

Put 28.45 7 12.40 

Call 28.45 7 0.02 

Call 28.45 42 0.11 

Put 28.45 42 12.80 

Call 28.47 70 0.34 

Call 28.53 161 0.20 

Put 28.53 196 10.31 

Put 28.53 224 11.10 
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Tipo de Opção Strike (R$) Maturidade (dias) Preco (R$) 

Call 28.55 98 0.20 

Put 28.70 7 13.21 

Call 28.70 7 0.03 

Call 28.70 42 0.11 

Put 28.70 42 12.83 

Call 28.72 70 0.20 

Put 28.72 70 11.00 

Call 28.78 196 0.60 

Put 28.78 196 12.55 

Put 28.86 287 12.00 

Put 28.95 7 13.41 

Call 28.95 7 0.03 

Call 28.95 42 0.10 

Put 28.95 42 13.40 

Put 28.99 133 13.20 

Call 29.00 739 1.90 

Call 29.03 161 0.20 

Put 29.03 161 11.20 

Call 29.11 287 0.50 

Put 29.11 287 12.60 

Put 29.20 7 13.31 

Call 29.20 7 0.03 

Call 29.20 42 0.11 

Put 29.20 42 13.99 

Call 29.22 70 0.15 

Put 29.22 70 13.90 

Put 29.45 7 13.58 

Call 29.45 7 0.02 

Call 29.45 42 0.09 

Put 29.45 42 13.97 

Put 29.47 70 13.60 

Call 29.47 406 0.75 

Put 29.47 406 12.50 

Call 29.53 224 0.44 

Put 29.61 287 11.90 

Call 29.64 648 1.98 

Put 29.64 648 12.45 

Put 29.70 7 13.90 

Call 29.70 7 0.02 

Call 29.70 42 0.10 

Put 29.70 42 14.05 

Put 29.70 252 11.00 

Call 29.72 70 0.15 
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Tipo de Opção Strike (R$) Maturidade (dias) Preco (R$) 

Put 29.72 70 13.85 

Call 29.74 133 0.36 

Put 29.74 133 11.80 

Put 29.78 224 13.30 

Put 29.95 7 14.35 

Call 29.95 7 0.02 

Call 29.95 42 0.09 

Put 29.95 42 14.19 

Put 29.97 70 14.00 

Put 30.00 315 12.00 

Put 30.00 711 14.00 

Call 30.00 711 1.60 

Call 30.03 161 0.07 

Call 30.05 98 0.15 

Put 30.11 287 8.00 

Put 30.20 7 14.57 

Call 30.20 7 0.03 

Call 30.20 42 0.10 

Put 30.20 42 14.80 

Call 30.22 70 0.13 

Put 30.22 70 12.90 

Put 30.45 7 14.48 

Call 30.45 7 0.02 

Call 30.45 42 0.10 

Put 30.45 42 14.46 

Call 30.47 70 0.08 

Put 30.47 70 13.76 

Put 30.53 161 13.00 

Put 30.55 98 13.10 

Call 30.61 287 0.25 

Put 30.70 7 15.14 

Call 30.70 7 0.02 

Call 30.70 42 0.07 

Put 30.70 42 14.76 

Call 30.72 70 0.10 

Put 30.72 70 14.00 

Call 30.74 133 0.15 

Call 30.95 7 0.02 

Put 30.95 7 15.32 

Call 30.95 42 0.04 

Put 30.95 42 12.00 

Call 30.97 70 0.05 

Put 31.00 711 13.00 
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Tipo de Opção Strike (R$) Maturidade (dias) Preco (R$) 

Put 31.20 7 15.58 

Call 31.20 7 0.02 

Call 31.20 42 0.08 

Put 31.20 42 15.04 

Call 31.22 70 0.10 

Put 31.45 7 15.93 

Call 31.45 7 0.02 

Call 31.45 42 0.06 

Put 31.45 42 15.80 

Call 31.61 287 1.00 

Put 31.61 287 14.48 

Put 31.70 7 15.75 

Call 31.70 7 0.02 

Call 31.70 42 0.06 

Put 31.70 42 15.38 

Call 31.72 70 0.19 

Put 31.95 7 16.45 

Call 31.95 7 0.01 

Call 31.95 42 0.10 

Put 31.95 42 15.85 

Call 31.97 70 0.09 

Put 31.97 70 15.40 

Call 32.20 7 0.01 

Put 32.20 7 15.90 

Call 32.20 42 0.04 

Put 32.20 42 14.89 

Call 32.22 70 0.10 

Put 32.45 7 16.45 

Call 32.45 7 0.01 

Call 32.45 42 0.03 

Put 32.45 42 15.94 

Call 32.53 224 0.40 

Put 32.64 648 14.72 

Put 32.70 7 16.49 

Call 32.70 7 0.01 

Call 32.70 42 0.05 

Put 32.70 42 15.80 

Call 32.72 70 0.12 

Call 32.80 98 0.18 

Put 32.95 7 17.45 

Call 32.95 7 0.01 

Call 32.95 42 0.05 

Call 33.03 196 0.23 



95 
 

Tipo de Opção Strike (R$) Maturidade (dias) Preco (R$) 

Put 33.20 7 15.80 

Call 33.20 7 0.01 

Call 33.20 42 0.05 

Put 33.20 42 16.90 

Call 33.22 70 0.06 

Call 33.45 7 0.01 

Call 33.45 42 0.04 

Call 33.47 70 0.10 

Call 33.50 315 16.00 

Put 33.53 161 16.50 

Call 33.70 7 0.01 

Put 33.70 7 17.54 

Call 33.70 42 0.04 

Call 33.95 7 0.01 

Call 33.95 42 0.04 

Call 34.11 287 0.12 

Call 34.20 7 0.01 

Call 34.20 42 0.04 

Call 34.45 7 0.01 

Call 34.45 42 0.05 

Call 34.47 406 0.44 

Put 34.47 406 18.00 

Put 34.64 648 16.50 

Call 34.70 7 0.01 

Call 34.70 42 0.04 

Call 34.95 7 0.01 

Put 35.11 287 16.47 

Call 35.20 7 0.01 

Call 35.45 7 0.01 

Call 35.45 42 0.03 

Call 35.70 7 0.01 

Call 35.95 7 0.01 

Call 35.95 42 0.03 

Call 36.00 350 0.34 

Put 36.22 70 17.00 

Call 36.30 98 0.07 

Call 36.64 648 0.70 

Put 36.64 648 17.46 

Call 36.70 7 0.01 

Call 36.95 42 0.02 

Call 37.20 7 0.01 

Call 37.45 7 0.01 

Call 37.70 7 0.01 



96 
 

Tipo de Opção Strike (R$) Maturidade (dias) Preco (R$) 

Call 37.95 42 0.02 

Put 37.95 42 19.45 

Call 38.20 7 0.01 

Call 38.30 98 0.06 

Call 38.70 7 0.01 

Call 38.95 42 0.02 

Call 39.22 70 0.02 

Put 39.47 406 23.20 

Call 39.95 42 0.02 

Call 40.47 70 0.02 

Call 40.95 42 0.02 

Call 41.95 42 0.02 

CALL 42.95 42 0.02 

CALL 43.95 42 0.01 

CALL 44.95 42 0.01 

Fonte: A Bolsa do Brasil B3 (2020) 


