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RESUMO 

Neste trabalho, analisamos a capacidade do mercado local de prever a volatilidade a 

ser realizada com base nas volatilidades implícitas das opções listadas do Índice 

Bovespa para os prazos de um e três meses, pois é onde se concentra a liquidez no 

mercado local. Para dar mais suporte ao estudo, fizemos a análise de vários deltas de 

opções, não nos restringindo apenas às opções no dinheiro. Além disso, comparamos 

o modelo forward looking da volatilidade implícita com modelos estatísticos, como 

EWMA e GARCH, que se baseiam em volatilidade passada, a fim de verificar qual é 

mais robusto. Os resultados obtidos apontam que a volatilidade implícita parece ser 

um bom estimador para a volatilidade futura e superior aos outros modelos verificados 

para os vencimentos de 30 e 90 dias. Os resultados se mantiveram consistentes ao 

realizarmos o estudo para os diversos deltas de opções da amostra. As evidências 

desta dissertação vão em linha com os achados de Melo (2009) e Vicente e Guedes 

(2010), que, apesar de serem estudos baseados em opções de ações locais, 

concluem que a volatilidade implícita é um estimador com viés, mas eficiente.  

 

 

 

Palavras-chave: previsão; volatilidade implícita; volatilidade realizada; EWMA; 

GARCH. 

 

  



 
 

  
 

 

ABSTRACT 

 

In this paper, we analyzed the capacity of the local market to predict the realized 

volatility based on the implied volatilities of the options listed on the Bovespa index for 

the period of one month and three months, where the liquidity in the local market is 

concentrated. To further support the study, we did the analysis of several option deltas, 

not just restricting ourselves to options in the money. In addition, we compared this 

forward-looking model of implied volatility, with statistical models such as EWMA and 

GARCH, which are based on past volatility, and see which is more robust. The results 

obtained point out that the implied volatility seems to be a good estimator for the future 

volatility and superior to the other models verified for the maturities of 30 and 90 days. 

The results remained consistent when we carried out the study for the different options 

deltas in the sample. The evidence for this dissertation is in line with the findings of 

Melo (2009) and Vicente and Guedes (2010), which, despite being studies based on 

local stock options, conclude that the implied volatility is a biased, but efficient 

estimator. 

 

 

Keywords: predict; implied volatility; realized volatility; EWMA; GARCH. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação para a dissertação 

A volatilidade, inicialmente vista como um parâmetro de risco que mede a 

variação dos ativos, acabou se tornando uma classe de ativo com a evolução do 

mercado de derivativos nas últimas décadas. Como descrito por Carr e Lee (2009), o 

primeiro derivativo de volatilidade a se ter notícia foi negociado em 1993, no mercado 

de balcão, por meio de um swap de variância do FTSE 100 (Índice da Bolsa de Valores 

de Londres) feito pelo Union Bank of Switzerland (UBS). Em 1998, começaram a ser 

negociados swaps de variância sobre ações, quando também se verificou um 

aumento da negociação dos swaps de variância sobre índice, pela crescente 

demanda dos hedges funds em vender volatilidade. Em 1993, o Chicago Board 

Options Exchange (CBOE) criou o primeiro índice de volatilidade denominado 

Volatility Index (VIX), e, em 2004, temos o lançamento na CBOE dos contratos de VIX 

futuros e de opções dois anos mais tarde.  

O VIX acabou se tornando tão popular que foi denominado pelo mercado como 

o índice que mede o “pânico” dos investidores em relação ao comportamento dos 

preços no mercado financeiro (the fear index). Isso mostra a grande evolução e 

popularidade que os derivativos de volatilidade obtiveram desde a negociação do 

primeiro derivativo de volatilidade na década de 1990. 

No Gráfico 1 a seguir, podemos observar que a fama de “índice do pânico” faz 

jus ao nome. Por exemplo, durante a grave crise de crédito que se iniciou no mercado 

norte-americano em 2008 e depois afetou os mercados globalmente, tornando-se uma 

das maiores crises financeiras de todos os tempos, vemos o VIX atingir sua máxima 

histórica, acima de 80 pontos de volatilidade.  

Outro exemplo relevante que vale mencionar, e que podemos ver no gráfico, 

ocorreu no início de 2018. Apesar de não ser uma variação tão brusca como a crise 

de crédito de 2008, teve uma particularidade interessante: foi gerada pelo próprio 

excesso de posições vendidas em derivativos de volatilidade, o que acabou sendo 

conhecido como “Volmageddon”.  
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Gráfico 1 – VIX de 2008 a 2019 

 

Fonte: elaboração própria (Bloomberg). 

A evolução e a popularidade dos ativos baseados em volatilidade instigaram 

uma revisão do tema sobre a eficiência dos agentes no mercado em estimar a 

volatilidade implícita com base na previsão de uma volatilidade futura, com foco no 

mercado local, mais especificamente no mercado de volatilidade do Índice Bovespa. 

Na precificação de uma opção, para se calcular o prêmio por meio do qual a opção é 

negociada, deve-se usar uma volatilidade implícita, que é a estimativa da volatilidade 

futura de quem está precificando a opção hoje, podendo a realização dessa estimativa 

ser verificada durante a vida dessa opção.  

Se os participantes do mercado local são eficientes na estimação da 

volatilidade implícita, isso irá refletir como essa volatilidade se realiza no tempo, 

inviabilizando uma possível arbitragem nos prêmios das opções. Do contrário, se as 

estimativas estiverem incorretas, isso dará oportunidades para a arbitragem nesse 

mercado.  

Sendo assim, as perguntas colocadas neste trabalho são:  
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1) A volatilidade implícita precificada no mercado local de opções do Índice Bovespa 

é um indicador eficiente de como a volatilidade se realiza?  

2) Como essa eficiência se compara com modelos de variância condicional?  

1.2 Objetivos  

O objetivo deste estudo é verificar se a volatilidade implícita observada nas 

opções do Índice Bovespa é um bom estimador para a volatilidade realizada. Além 

disso, objetivamos compará-la com alguns modelos estatísticos a fim de verificar qual 

é o mais robusto. 

Inicialmente, verificamos se os modelos baseados em volatilidade passada, no 

caso o modelo simples de volatilidade realizada defasada em um período (nesse 

modelo a variável independente é a volatilidade realizada no período t, e a variável 

dependente é a volatilidade observada em t+1), o modelo EWMA e o modelo GARCH 

são bons estimadores da volatilidade realizada um período à frente. Em seguida, 

verificamos se a volatilidade implícita contém informações sobre a volatilidade 

realizada por meio de uma regressão, em que a volatilidade implícita é a variável 

independente e a volatilidade realizada verificada em um período à frente é a variável 

dependente. 

Após essa verificação, comparamos esses resultados com os modelos 

estatísticos EWMA e GARCH e o modelo mais simples de volatilidade realizada 

defasada. Os coeficientes das regressões lineares foram tabulados e um conjunto de 

variáveis explicativas foi utilizado para analisar a significância de seus coeficientes e 

de seu poder explicativo, dado pelo R² ajustado. 

O estudo faz uma análise dos vários deltas de opções, que são examinados 

individualmente, para verificar se existe alguma informação relevante. Além disso, 

fazemos uma análise particular da crise financeira de 2008, quando pudemos 

observar uma reação tardia da volatilidade implícita de se ajustar aos patamares de 

volatilidade que se realizavam. As análises da volatilidade focaram nos prazos de um 

e três meses, pois são os vencimentos mais líquidos do mercado local. 
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A base de dados da volatilidade implícita foi disponibilizada por um banco norte-

americano com forte presença no mercado local de renda variável, na negociação de 

derivativos listados e de balcão. Diferentemente dos estudos passados, que tiveram 

restrições para obter os dados em função das limitações de liquidez das opções 

listadas de ações locais, neste estudo, a base de dados não sofreu esse tipo de 

limitação. Além disso, analisamos uma base de dados extensa, que se inicia em 

janeiro de 2008 e vai até setembro de 2019, dando um poder estatístico maior ao 

estudo.  

O estudo está organizado da seguinte forma para facilitar o entendimento. No 

Capítulo 2, apresentamos os conceitos básicos envolvidos e uma breve exposição da 

teoria, além de fazer uma revisão da bibliografia sobre o assunto. No Capítulo 3, 

descrevemos o alicerce teórico, mostrando a metodologia para solucionar o problema 

e como os resultados serão avaliados. No Capítulo 4, aplicamos a teoria demonstrada 

no Capítulo anterior, detalhando os parâmetros do modelo e as premissas assumidas. 

No Capítulo 5, temos a apresentação dos resultados e a análise desses resultados. 

E, por último, no Capítulo 6, trazemos a conclusão e suas implicações. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste Capítulo, trazemos uma breve revisão dos conceitos básicos e uma 

análise do que já foi estudado sobre o tema. 

2.1 Conceitos básicos 

A volatilidade pode ser observada de duas formas básicas: a realizada e a 

implícita. A medição da volatilidade realizada de um ativo dá-se pelo cálculo do desvio 

padrão de seus retornos passados, que é calculado usualmente a partir de retornos 

diários. Assim, aos termos uma base da volatilidade passada, ou seja, que já foi 

realizada pelo ativo, encontramos um problema a ser verificado em relação ao peso 

que se dá aos dados mais antigos.  

A grande maioria dos modelos de previsão da volatilidade estatística se baseia 

no comportamento passado dos ativos que estão sendo estudados, o que chamamos 

de indução retroativa. Ao se tentar estimar a volatilidade para um próximo período, 

quanto mais próximos da data inicial forem os dados, mais significativos eles serão 

para a estimativa; ao mesmo tempo, quanto maior for a amostra mais robusto é o 

estudo estatístico.  

Sendo assim, para termos uma base robusta, não podemos descartar os dados 

mais antigos, mas também não devemos trabalhar esses dados mais antigos com o 

mesmo peso que os dados mais recentes. Portanto, um método de suavização 

exponencial pode ser uma alternativa para minimizar esse tipo de problema. Para isso, 

temos o modelo Exponentially Weighted Moving Average (EWMA), ou médias móveis 

exponencialmente ponderadas, que utiliza o método de suavização exponencial, 

dando mais peso aos dados mais recentes. 

Os modelos de previsão de volatilidade realizada adotam “” como sendo o 

termo de erro de previsão, e esses erros oscilam consideravelmente dependendo do 

período. Em alguns períodos, eles são baixos, mas em um próximo período podem 

ser consideravelmente altos. Portanto, essas variações não são constantes, existindo 

uma forma de autocorrelação observada nas variâncias dos erros de previsão.  
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As séries dos retornos acabam apresentando agrupamentos de volatilidade ao 

longo da amostra. Para lidar com esse tipo de variância, temos o modelo GARCH 

(1,1), uma generalização do modelo ARCH (Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity), que usa um único erro ao quadrado defasado e um termo 

autorregressivo.  

No entanto, quando buscamos a volatilidade futura vinda de uma opção 

negociada no mercado, temos a volatilidade implícita, que se trata de uma expectativa 

dos agentes de mercado de como essa volatilidade irá se realizar. Dessa forma, se a 

previsão dos agentes estiver correta quanto ao comportamento da volatilidade, 

teremos um mercado de opções eficiente e poderemos assumir que a volatilidade 

implícita se mostra um melhor estimador da volatilidade a ser realizada do que os 

modelos baseados em dados históricos. 

O próprio exercício de previsão é extremamente desafiador, pois estamos 

tentando projetar no presente algo do futuro, que será influenciado por eventos que 

podem ocorrer e não fazem parte do cenário atual.  

Muito já se publicou na tentativa de achar qual estimador tem maior eficiência 

na previsão da volatilidade dos mercados financeiros. As conclusões obtidas não 

podem ser consideradas definitivas, pois cada resultado depende do modelo de opção 

do qual a volatilidade implícita foi extraída e de qual modelo estatístico foi utilizado 

para a análise dos dados passados. 

As caraterísticas analisadas desses estimadores nos estudos publicados são o 

viés (a diferença entre o valor obtido pelo estimador e o valor verdadeiro) e a eficiência 

(a qualidade dos resíduos – ruído branco). No entanto, mesmo concentrando a revisão 

bibliográfica nos estudos relativos a índices de ações, podemos observar que as 

conclusões são as mais diversas sobre a eficiência do estimador. 

Iniciando pelo estudo de Canina e Figlewski (1993), os autores rejeitam a ideia 

de que a volatilidade implícita seja um bom estimador da volatilidade realizada. Eles 

se baseiam no preço de fechamento das opções do índice S&P 100 de março de 1983 

até março de 1987, concluindo que a volatilidade implícita não tem correlação com a 

volatilidade futura nem incorpora a informação contida na volatilidade observada.  
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Day e Lewis (1992) também basearam seu estudo em opções de S&P 100, 

analisando o período de 1985 a 1989. Os autores verificaram a capacidade de 

previsão da volatilidade implícita, além da comparação com o modelo GARCH, 

chegando à conclusão de que a volatilidade implícita era um estimador com viés e 

não eficiente, enquanto a volatilidade realizada tem informação preditiva sobre a 

volatilidade futura.  

Em contraposição à conclusão dos estudos mencionados anteriormente, temos 

o trabalho feito por Christensen e Prabhala (1998), que analisam as opções do índice 

norte-americano S&P 100. Foi um dos primeiros estudos a ter uma base de dados 

mais longa (de 1983 a 1995) e a incluir o crash de 1987. Com essa base de dados 

mais extensa, os resultados obtidos pelos autores estavam menos sujeitos a vieses 

de pequenas amostras. Assim, eles concluem que a volatilidade implícita é um bom 

estimador de volatilidade futura e que ele melhorou após o crash de 1987.  

Sobre o pós-crash, Christensen e Prabhala (1998) supõem que os participantes 

de mercado, após sofrerem um movimento da volatilidade daquela magnitude, 

tornaram-se mais vigilantes na sua previsão. Christensen e Prabhala também 

acreditam que a divergência de resultados com Canina e Figlewski (1993) ocorreu 

porque Canina e Figlewski utilizaram uma base com mais dados, com menor 

frequência de observação (mensal, em vez de diária) e com sobreposição de dados.  

Analisando outros estudos baseados nas opções de índice S&P 100, temos 

Fleming (1998), que também conclui que a volatilidade implícita é um bom preditivo e 

com viés. Em outro estudo, Koopman, Jungbacker e Hol (2005) comparam a 

volatilidade implícita com os modelos GARCH, ARIMA e volatilidade estocástica, a 

partir da análise da capacidade de previsão dos modelos com base na função de 

perda, tendo como resultado uma maior eficiência dos modelos de ARIMA e 

volatilidade estocástica. 

Na literatura local, temos o estudo de Gabe e Portugal (2003), que fizeram sua 

análise com base nas opções de ações da Telemar (TNLP4), que na época eram as 

ações mais líquidas no mercado acionário brasileiro. Os autores f izeram seu estudo 

entre 2000 e 2002 e compararam a volatilidade implícita da TNLP4 com o modelo 
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GARCH, chegando à conclusão que a volatilidade implícita tem uma boa capacidade 

de previsão, mas, como já vimos em outros estudos, com viés. A volatilidade 

estatística também se mostrou capaz de previsão e sem viés. 

Seguindo Gabe e Portugal (2003), Mello (2009) realizou seu estudo com base 

em opções da Petrobras e da Vale, provavelmente as ações mais líquidas na época. 

O período de análise foi de 2008 a 2009, e comparou-se a volatilidade implícita com 

os modelos estatísticos de EWMA e GARCH. Os resultados foram em linha com os 

demais estudos, concluindo-se que a volatilidade implícita tem informação relevante, 

mas com viés. Sobre o modelo GARCH, o autor afirmou que este tem poder de 

previsão para as ações da Petrobras.  

Outro estudo que devemos mencionar foi o de Vicente e Guedes (2010), que, 

além de comparar o uso da volatilidade implícita com modelos baseados em dados 

históricos, não se limitou ao estudo da volatilidade implícita das opções no dinheiro 

(50% delta), mas também investigou alguma inferência nas opções que estão dentro 

(delta maior que 50%) e fora (delta menor que 50%) do dinheiro. Os resultados obtidos 

pelos autores relatam uma maior eficiência e um menor viés nas opções fora do 

dinheiro.  

Neste estudo, nosso objetivo é avaliar qual o melhor previsor da volatilidade 

futura, usando, dessa vez, como base de dados a volatilidade implícita e realizada do 

Índice Bovespa, um benchmark do mercado acionário local. Como contribuição, 

acreditamos ter um resultado mais fiel do mercado acionário local, pois não ficamos 

limitado à análise de ações individuais como nos estudos anteriores, mas sim ao 

principal índice de ações do mercado brasileiro. Além disso, um período mais extenso 

de base de dados, onze anos, melhora o poder estatístico do estudo, adicionado a um 

leque mais amplo de deltas de opções disponíveis para análise.  
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3 METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 

O objetivo deste Capítulo é apresentar em detalhes a metodologia descrita no 

primeiro Capítulo. Ela foi dividia em três partes. Na primeira, apresentamos a 

caracterização do problema; na segunda, mostramos a teoria e os modelos usados 

para resolver o problema; e, na terceira, expomos a maneira como o problema será 

resolvido por meio da metodologia apresentada e como os resultados serão avaliados. 

A base de dados deste estudo é a volatilidade implícita do mercado de opções 

local do Índice Bovespa. O período observado inicia em janeiro de 2008 e vai até 

setembro de 2019. Podemos considerá-la uma base de dados bem extensa, se 

comparada aos estudos anteriores do mercado local que foram feitos sobre o tema. 

3.1 Descrição do problema 

A volatilidade, no mundo de finanças, é uma variável que mede a intensidade 

e a frequência das oscilações de preço de um ativo financeiro. Em outras palavras, 

quanto mais esse ativo variar no tempo, mais volátil será considerado e, portanto, com 

maior risco. 

Os participantes de mercado buscam ter bem definido o nível de risco que estão 

dispostos a enfrentar em função de mudanças repentinas e inesperadas que podem 

ocorrer nos mercados cada vez mais globalizados. A relação risco/retorno é 

fundamental para se analisar a performance de um ativo, o que significa procurar uma 

estimativa robusta da volatilidade realizada e futura desse ativo. Portanto, para os 

agentes de mercado, um estimador eficaz da volatilidade é algo muito relevante, pois 

por meio dele é possível tentar prever os movimentos futuros dos preços dos ativos.  

Hoje em dia, existem vários métodos de previsão de volatilidade, e neste estudo 

vamos focar em dois deles para verificar sua eficácia quanto à previsibilidade. Como 

ativo base do estudo, vamos usar a volatilidade implícita e realizada do Índice 

Bovespa, pela sua ampla liquidez, seu uso e sua aceitação pelo mercado global como 

benchmark de renda variável do mercado brasileiro. 

O primeiro método a ser verificado é a volatilidade implícita que se baseia na 

expectativa de volatilidade dos agentes de mercado para um ativo no futuro. O valor 
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da volatilidade implícita pode ser obtido por meio de uma engenharia reversa de 

propósito do modelo de precificação de opções, na qual, em vez de estimar o prêmio 

de uma opção dado os parâmetros dos quais esse prêmio depende, busca-se a 

volatilidade que está implícita com base no prêmio da opção negociada no mercado. 

O segundo método são os modelos estatísticos de volatilidade condicional que 

buscam estimar a volatilidade futura a partir da volatilidade realizada. Os modelos aqui 

utilizados são EWMA e GARCH. 

Essa comparação de métodos é relevante, pois a volatilidade realizada pode 

não se repetir no futuro, afinal valores passados não representam uma continuidade 

futura. No entanto, essa volatilidade realizada pode ter uma contribuição considerável 

nas expectativas da volatilidade futura.  

Por exemplo, ao observarmos como se comportou a volatilidade realizada do 

Índice Bovespa no período de 2008 a 2019, demonstrada no Gráfico 2, podemos 

observar grandes variações na volatilidade realizada nas janelas de 10, 30 e 50 dias 

úteis. No gráfico a seguir, podemos observar que se destaca a crise financeira de 

2008 como forte movimento na volatilidade realizada. Como já visto no Gráfico 1 do 

VIX, essa crise teve um grande efeito na volatilidade dos índices de ações e, 

consequentemente, no Índice Bovespa.  

Gráfico 2 – Volatilidade realizada do Índice Bovespa para as janelas de 10, 30 e 

50 dias, de 2008 a 2017

 

Fonte: elaboração própria (Bloomberg). 
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3.2 Abordagem do problema 

Como já mencionado anteriormente no Capítulo 1, os objetivos deste estudo 

são analisar a capacidade da volatilidade implícita precificada no mercado local de 

opções do Índice Bovespa como indicador eficiente de previsão da volatilidade futura 

e comparar esse estimador com dois modelos de variância condicional. Para tal, foi 

analisada a volatilidade implícita nos períodos de 30 e 90 dias, pois é quando se 

encontra a maior liquidez no mercado local. Sendo assim, queremos testar se o 

mercado tem a capacidade de estimar a volatilidade implícita do Índice Bovespa nos 

prazos de 30 e 90 dias. 

Além disso, analisamos diversos deltas das opções para verificar se existe 

alguma diferenciação do comportamento da opção conforme sua moneyness, ou seja, 

a proximidade do preço de exercício em relação ao preço do ativo. Essa sensibilidade 

é dada pelo delta da opção, em que, por exemplo, 50% delta significa que o preço do 

ativo está igual ao preço do exercício em uma data específica. 

Por fim, fazemos uma análise mais detalhada da capacidade do mercado na 

previsão de volatilidade durante a crise de crédito que ocorreu em 2008. Foi um 

momento que merece destaque em função dos altos níveis da volatilidade que foram 

praticados. 

A previsão da volatilidade pode ser obtida por meio do uso de diferentes 

modelos. Em geral, ela pode ter uma diversidade de resultados, que vai depender do 

modelo e dos parâmetros que vamos usar. Neste estudo, vamos verificar o modelo de 

volatilidade implícita que está baseado na estimativa da volatilidade futura dos 

participantes de mercado e comparar com os modelos de variância condicional, 

EWMA e GARCH, que estão baseados na volatilidade realizada. Para tanto, 

precisamos inicialmente especificar esses parâmetros para abordar o problema.  

3.2.1 Volatilidade Implícita e Realizada 

A volatilidade implícita é a estimativa adotada pelos participantes de mercado 

para o que se espera da volatilidade realizada futura. Com a introdução do modelo 

desenvolvido por Fischer Black e Myron Scholes (1973), houve uma simplificação para 
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o cálculo da volatilidade implícita, tornando-se uma ferramenta muito popular no 

mercado financeiro global.  

Com a definição dos demais parâmetros da equação de Black & Scholes, como 

preço do ativo, taxa de juros, preço de exercício e maturidade, a volatilidade implícita 

acaba sendo o resultado a ser encontrado dado o prêmio da opção que está 

precificado nos mercados listados. Esse prêmio no momento “t” de uma opção de 

compra do tipo europeia (cujo exercício só ocorre na data de vencimento da opção) é 

dado pela seguinte equação: 

 

𝑐𝑡 = 𝑆𝑡𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒−𝑟𝑓𝜏𝑁(𝑑2) 

𝑑1 =
𝑙𝑛(

𝑆𝑡
𝐾

)+(𝑟𝑓 +
1

2
𝜎2)𝜏

𝜎√𝜏
 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝜏 

Em que: 

𝑐𝑡 – Prêmio da opção de compra europeia em t. 

𝑆𝑡  – Preço do ativo definido em t. 

𝐾 – Preço de exercício da opção de compra. 

𝜏 – Tempo de maturidade da opção de compra. 

𝜎 – Volatilidade implícita. 

𝑟𝑓  – Taxa de juros livre de risco. 

𝑁(𝑑1) 𝑒 𝑁(𝑑2) – Função cumulativa normal padrão. 

O subscrito 𝑡 denota a data de avaliação das variáveis. 

(1) 

(2) 

(3) 
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Portanto, para sabermos o valor da volatilidade implícita estimada no mercado, 

devemos usar o valor do prêmio que está sendo negociado no mercado.  

 Já a volatilidade realizada é o desvio padrão dos retornos de um ativo. 

Definindo uma maturidade T, temos a seguinte equação: 

𝑉𝑅𝑡 = √
1

𝜏
∑ (𝑟𝑡+𝑖 − 𝑟𝑡𝑇̅̅̅̅ )2𝑛

𝑖=1  

Em que: 

𝑇 – Data final. 

𝑡 – Data inicial. 

𝑛 – Número de dias úteis entre 𝑇 e 𝑡. 

𝑟𝑡+𝑖 – Retorno diário em 𝑡+1 (𝑡+1/ 𝑡) 

𝑟𝑡𝑇̅̅̅̅  – Média dos retornos diários entre data inicial (𝑡) e final (𝑇). 

3.2.2 Volatilidade Estatística 

3.2.2.1 Média Móvel Ponderada Exponencialmente (EWMA) 

Neste modelo de média móvel ponderada exponencialmente, temos uma 

média ponderada dos instantes passados. Os retornos diários das observações são 

multiplicados por um fator λ, em que os dados mais recentes são ponderados com 

maior peso do que as observações mais antigas. De acordo com o fator λ (em que 0< 

λ <1), temos a possibilidade de calibrar o peso dos preços mais recentes, flexibilizando 

a análise. Isso faz com que um retorno mais exagerado dentro da série seja suavizado 

gradualmente. 

A média móvel ponderada exponencialmente é dada pela seguinte equação: 

�̂�𝑡
2 =  (1 − 𝜆)𝑟𝑡−1

2 + 𝜆�̂�𝑡−1
2  

(4) 

(5) 
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Em que: 

�̂�𝑡
2 – Volatilidade estimada no período 𝑡. 

𝑟𝑡−1
2  – Quadrado do retorno do período 𝑡 − 1. 

𝜆 – Fator de decaimento. 

Para , vamos usar o valor de 0,94.  

3.2.2.2 Modelo GARCH 

Proposto por Engle (1982), o primeiro modelo desenvolvido para a estimação 

da volatilidade foi o Autoregressive Conditional Heterocedasticity (ARCH). Nele, 

temos que a ordem (q) define a dependência temporal de sua variância, ou seja, para 

q = 1, sua variância condicional depende apenas do instante passado.  

Em 1986, Bollerslev (1986) apresentou uma generalização do modelo ARCH, 

que ficou conhecida como Generalized ARCH (GARCH). O modelo GARCH (p, q) 

possui um termo autorregressivo (p), responsável pela modelagem da variância 

condicional dos erros quadráticos, e um termo de média móvel, que faz a modelagem 

da variação do processo.  

Isso mostra que a variância do erro se relaciona com os termos do erro 

elevados ao quadrado em vários períodos anteriores, em vez de somente no período 

anterior. O modelo GARCH (p, q) tem sua equação da variância definida da seguinte 

forma: 

 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖𝜀𝑡

2𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗

2𝑞
𝑗=1  

  

(6) 
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Em que: 

𝜎𝑡
2 – Variância no instante t. 

𝜔>0 – Constante. 

t – Erro i.i.d. 

𝛼𝑖  – Persistência de inovação a curto prazo. (i,p)  

𝛽𝑗 – Persistência de inovação a longo prazo. (j,q) 

É importante mencionar que o conceito de persistência da volatilidade significa 

o quanto a presença de uma nova informação é capaz de gerar um choque.  

3.3 Modelagem 

Baseados na literatura vigente, vamos usar a regressão linear para testar a 

eficiência dos modelos quanto à previsão. Inicialmente, para verificar se a volatilidade 

implícita contém informações sobre a volatilidade futura, ou seja, para verificar a 

habilidade de a variável explicativa predizer a volatilidade entre t e t+1, usamos a 

seguinte regressão: 

 

𝜎𝑡+1 = 𝛼0 + 𝛽1 �̂�𝑡 + 𝜇𝑡 

 

Em que: 

𝜎𝑡+1 – Volatilidade realizada t+1. 

�̂�𝑡 – Volatilidade implícita em t. 

 

 

(7) 
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Com base nessa regressão, podemos avaliar três hipóteses: 

a) Se a volatilidade implícita tem alguma capacidade de previsão sobre a 

volatilidade futura 1, deverá ser diferente de zero. 

b) Se a volatilidade implícita tem capacidade de previsão sem viés da 

volatilidade futura realizada, então como resultado teremos 0 = 0 e 1 = 1.  

c) Se a volatilidade implícita for considerada eficiente, os resíduos µt da 

regressão terão que se apresentar com ruídos brancos (white noise) 

O coeficiente de determinação obtido na equação (8) é usado para confirmar o 

poder de explicação da variável independente sobre a volatilidade em um período à 

frente. 

Uma segunda etapa foi analisar e comparar qual das metodologias tem mais 

capacidade de previsão. Para isso, fizemos uma comparação das estimativas da 

volatilidade implícita com os modelos estatísticos. Assim, foram feitas uma checagem 

simultânea e a performance relativa dos previsores. 

 

𝜎𝑡+1 = 𝛼0 + 𝛽1�̂�𝑡
𝐼 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖

𝑘
𝑖=2 +  𝜇𝑡 

 

Em que: 

�̂�𝑡
𝐼 – Estimativa de volatilidade implícita. 

𝑋𝑖 – Demais variáveis utilizadas como controle, tal como volatilidade realizada 

defasada em um período, volatilidade calculada pelo método EWMA e/ou volatilidade 

calculado pelo GARCH (1,1). 

Com base nessa regressão, podemos avaliar a hipótese de que, caso a 

volatilidade implícita apresente maior eficiência, seu coeficiente 1 deverá ter uma 

significância estatística e os demais i deverão ser iguais a zero. 

(8) 
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3.4 Obtenção de resultados 

Para a avaliação do resultado da metodologia que foi proposta neste estudo, 

serão apresentadas as tabelas com os coeficientes de diversas especificações de 

regressões lineares dadas pela equação (9). Cada modelo reportado se utilizará de 

um conjunto de variáveis explicativas no qual serão analisados a significância de seus 

coeficientes e seu poder explicativo, dado pelo R² ajustado.  

Caso a volatilidade implícita observada seja um bom estimador para a 

volatilidade realizada, o coeficiente a ela associado deverá ser positivo e 

estatisticamente diferente de zero, mesmo na presença de variáveis de controle. A 

comparação dos modelos propostos se dará pela análise do R² ajustado. Modelos 

com maior R² ajustado apresentam maior aderência aos dados. 

Ademais, serão analisados os coeficientes das regressões lineares quando às 

opções que estão mais ou menos dentro do dinheiro. Dessa forma, teremos um 

indicativo quanto ao fato de os resultados obtidos serem robustos no caso da variação 

de delta da opção. Também será alterada a maturidade da opção (30 ou 90 dias), a 

fim de verificar como varia o poder explicativo da volatilidade implícita com a variação 

do horizonte de previsão. 

Por fim, como teste de robustez adicional, alteraremos o período de análise, 

focando em particular na crise financeira de 2008. Para isso, analisaremos os 

coeficientes das regressões lineares, a fim de verificar se o resultado obtido para a 

amostra completa se mantém mesmo nesse período de estresse. 
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4 APLICAÇÃO PRÁTICA DA METODOLOGIA 

Neste capítulo, vamos aplicar a metodologia que foi discutida anteriormente.  

Inicialmente, vamos comentar sobre o ativo base do estudo e a sua importância dentro 

do cenário financeiro local. 

O Índice Bovespa, criado em 1968, é o principal índice do mercado acionário 

brasileiro e é negociado na Bolsa de Valores de São Paulo. Trata-se de um índice que 

mede o desempenho dos preços de uma cesta composta por 73 ações, que são 

escolhidas com base no critério de capitalização de mercado, sendo reavaliadas 

trimestralmente (CASTRO et al., 2019). Ele é classificado como retorno total, pois as 

distribuições dos dividendos das ações que o compõem são reinvestidas no próprio 

índice. Sua importância para o cenário financeiro se deve pela sua ampla aceitação, 

vasta utilização como benchmark pelo mercado financeiro global e representatividade 

e extensão da sua série temporal. 

A seguir, vamos comentar sobre a base de dados e a evolução das diversas 

métricas de volatilidade no tempo. 

4.1 Descrição da base de dados 

A base de dados da volatilidade implícita foi disponibilizada por um banco norte-

americano com forte presença no mercado acionário local. Nela, temos a curva diária 

da volatilidade implícita do Índice Bovespa distribuída pelos vários deltas que a 

compõem. Para este estudo, demos destaque para os seguintes deltas: 5%, 10%, 

15%, 25%, 50%, 75%, 90% e 95%. As análises de volatilidade realizada e implícita, 

de modelos estatísticos e de testes econométricos são feitas para cada delta 

individualmente, a fim de verificar se a variação no delta influencia de alguma forma a 

eficiência de previsão.  

Com base nos estudos anteriores, pudemos notar que a obtenção de dados de 

opções com delta dentro e fora do dinheiro, e não apenas no dinheiro, para o mercado 

local em um período mais extenso sempre foi uma tarefa árdua, em função da liquidez. 

O estudo de Vicente e Guedes (2010) analisa o poder explicativo da volatilidade 

implícita e histórica em relação à volatilidade futura, usando dados de opções da 
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Petrobras, dentro e fora do dinheiro, mas por um período de dois anos. Neste estudo, 

foi possível obter um prazo maior, dando mais robustez para os resultados. 

Os dados são observações diárias e baseados no preço de fechamento. No 

preço de fechamento, não existiu um problema de horário, muitas vezes apontado por 

estudos anteriores como uma distorção nos dados, pois o fechamento do mercado 

futuro ou à vista do ativo não é o mesmo do mercado de opções. Nos dados aqui 

utilizados, temos apenas um horário de corte para ambos os mercados, em que se 

captura a volatilidade implícita que é usada como fechamento. 

 Em seu estudo, Day e Lewis (1992) não acharam nenhuma diferença relevante 

quando se usa o fechamento do índice ou das opções. No entanto, como estamos 

estudando um mercado local que é mais volátil e menos líquido, pode haver distorção; 

porém, um mesmo horário de corte minimiza essa chance de distorção. 

Sabemos que, como qualquer ativo, a volatilidade também oscila durante o dia, 

tendo valores mínimos e máximos. Os motivos dessas variações são os mais variados 

possíveis, desde a zeragem de posição de um participante relevante no mercado até 

as notícias internas ou externas que saem durante o dia. A fim de criar uma 

uniformidade dos dados usando a mesma métrica que se usa em uma simples base 

de dados para o preço de uma ação, optamos pelo uso do preço de fechamento diário. 

Diferentemente dos estudos passados, que tiveram restrições em obter os 

dados em função das limitações de liquidez das opções listadas de ações locais, neste 

estudo, a base de dados não sofreu esse tipo de limitação. Verificamos que muitos 

estudos anteriores que necessitavam de informações de volatilidade implícita de 

ativos locais também já mencionavam as peculiaridades do mercado local de opções 

que dificultavam a obtenção de dados de forma robusta e confiável.  

Uma das limitações referente ao mercado de opções do Índice Bovespa era ser 

negociado em balcão, e não em tela, dificultando o acesso à informação. No mercado 

de balcão, as transações não são acessíveis para todos os agentes de mercado, 

diferentemente do mercado listado, que pode ser observado por todos as participantes 

por meio de telas de negociação. No entanto, como foi possível o acesso a um banco 

de dados de um participante bem ativo nesse mercado, o problema foi contornado. 
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Além disso com o crescimento do mercado de derivativos local, houve um ingresso 

de formadores de mercado tanto do mercado local como do internacional. Isso gerou 

aumento de liquidez, redução da distância da oferta de compra e venda e, 

consequentemente, preços mais justos. 

Como definido pela própria B3, a bolsa local de futuros, títulos e ações: 

o formador de mercado é uma pessoa jurídica, devidamente cadastrada na 

B3, que se compromete a manter ofertas de compra e venda de forma regular 

e contínua durante a sessão de negociação, fomentando a liquidez dos 

valores mobiliários, facilitando os negócios e mitigando movimentos artificiais 

nos preços dos produtos. (B3, [s.d.]) 

Por se tratar de um dos principais participantes do mercado local na 

precificação e negociação de derivativos, podemos argumentar que esse banco, para 

ser competitivo, precisa ser capaz de precificar e ajustar suas ofertas para 

acompanhar as oscilações diárias do mercado. Para assumir essa responsabilidade, 

esse banco precisa estar com sua curva de volatilidade muito bem precificada e 

atualizada, do contrário abriria oportunidade para arbitragens nesse mercado.  

Além disso, é importante mencionar que, atualmente, dentro das instituições 

financeiras, existe um rígido controle por parte dos departamentos de Risco e de 

Compliance (responsável por garantir o cumprimento de todas as leis, regras e 

regulamentos dentro de uma instituição) na marcação diária de qualquer ativo ou 

derivativo negociado dentro dessa instituição. Escândalos ocorridos no passado, 

como os fundos de Bernard Madoff, são exemplos que fizeram aumentar a vigilância 

das corporações na correta marcação dos ativos. No site da própria U.S. Securities 

and Exchange Commission, existe um documento que trata das reformas que foram 

feitas após esse escândalo:  

In December 2008, Bernard L. Madoff admitted to perpetrating a massive 

Ponzi scheme. Shortly thereaf ter, the SEC began taking decisive and 

comprehensive steps to reduce the chances that such frauds would occur or 

be undetected in the future. Today, the agency is continuing to reform and 

improve the way it operates. (SEC, 2019) 
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Dessa forma, consideraremos que essa base de dados reflete com bastante 

rigor a volatilidade implícita no prazo estudado, que vai de 2007 a 2019. 

Os dados já foram disponibilizados no formato de volatilidade implícita 

anualizada e com vencimento por dias corridos, ou seja, temos os dados em uma 

base uniforme para fazer a comparação. Para cada dia que se verifica a volatilidade 

implícita, o prazo se mantém constante, ou seja, permanece 30 dias para todas as 

observações, diferentemente de quando a volatilidade implícita está baseada em uma 

opção que tem data fixa para vencer, sendo o prazo, assim, subtraído diariamente de 

um dia útil até chegar a zero dias na data do vencimento. Portanto, ao manter a 

maturidade em dias corridos constante, expurgam-se as distorções que podem 

ocorrer pelo fato da proximidade do vencimento da opção.  

O comportamento da volatilidade implícita próximo ao vencimento da opção 

pode ficar extremamente distorcido, por exemplo, pela chance binária de exercício ou 

não. Sanvicente e Monteiro (2005) discutem em seu trabalho um dos fatores que 

podem gerar essa distorção: a manipulação de preço no dia do vencimento, entre 

comprados e vendidos. 

Christensen e Prabhala (1998) também apontam erros nas variáveis que 

podem surgir dependendo das características das opções de onde se calcula a 

volatilidade implícita. Diferença de horário no fechamento entre mercado de opções e 

de futuro, e dividendo nas opções são características que não estão presentes no 

mercado local e, portanto, não poluem a base de dados. Os dividendos provenientes 

das ações que compõem o Índice Bovespa são reinvestidos no próprio índice, não 

existindo, portanto, o pagamento destes. Dessa forma, as opções locais do índice não 

são impactadas por eles. 

Sobre os prazos de observação, o estudo focou no vencimento de 30 e 90 dias, 

concentrando a liquidez no mercado local (Gráfico 2). Em relação aos preços de 

exercício, o foco foi nas opções no dinheiro (50% delta), fora do dinheiro (5%,10% e 

25% delta) e dentro do dinheiro (75%, 90% e 95%). A maioria dos estudos passados 

focava apenas nas opções no dinheiro (50% delta), mas aqui temos a possibilidade 
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de estudar o comportamento da volatilidade implícita em relação a vários preços de 

exercício, o que será discutido mais à frente.  

Vale enfatizar que as opções foram analisadas com base no delta verificado, e 

não preço de exercício, trazendo, portanto, uma uniformidade de comparação no 

estudo. Sendo delta a probabilidade de ocorrer o exercício da opção na medida de 

probabilidade neutra a risco, ao manter o delta fixo para a análise dos dados, por 

exemplo delta 50%, estamos comparando diariamente a volatilidade associada a esse 

delta 50%, gerando uma uniformidade dos dados. Isso é preferível ao uso do preço 

de exercício como referência, pois o preço de exercício da opção é um valor nominal 

fixo em relação ao ativo e, portanto, o delta associado a esse preço de exercício varia 

com as oscilações do ativo, impossibilitando uma comparação homogênea da 

volatilidade. Sendo assim, com o delta fixo, a variação diária do preço do índice não 

interfere na base de dados. 

É importante lembrar que, com base em Hull (1997), depois do crash da bolsa 

de Nova York em 1987, as volatilidades implícitas começaram a apresentar uma 

inclinação de acordo com o delta, ou seja, quanto maior o delta, maior sua volatilidade 

implícita. Isso foi uma forma de o mercado se proteger de quedas fortes e rápidas que 

ocorrem durante crises. 

Por último, as séries de volatilidade foram construídas sem sobreposição dos 

dados, sugerindo uma regressão mais confiável. O estudo de Christensen e Prabhala 

(1998), ao revisar o estudo de Canina e Figlewski (1993), aponta para o risco de 

amostras com sobreposição tenderem a superestimar o poder de explicação das 

volatilidades passadas. Portanto, para evitar esse tipo de problema neste estudo, as 

amostras não foram sobrepostas. 
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Gráfico 3 – Opções listadas: contratos em aberto (abril/20) 

 

Fonte: adaptado de B3 (2020).  

4.2 Coleta de dados/ informações 

Nos gráficos a seguir, podemos observar a evolução das diversas métricas de 

volatilidade no tempo. Inicialmente, mostramos essa evolução para o período total, 30 

dias à frente, e depois mais especificamente para o período da crise financeira de 

2008, também para o prazo de 30 dias à frente. Logo em seguida, mostramos a 

evolução para o período total, agora para 90 dias à frente, e depois para o período da 

crise financeira de 2008, também para o prazo de 90 dias à frente. 

No gráfico 4a, colocamos todas as métricas de volatilidade utilizadas no estudo 

para observar o desempenho de cada uma durante o prazo total de observação, que 

vai de 2008 a 2019. No caso da volatilidade implícita, trata-se da de 30 dias. 
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Gráfico 4a – Evolução das diversas métricas de volatilidade no tempo, de 2008 

a 2019, 30 dias à frente 

Fonte: elaboração própria. 

No gráfico 4b, colocamos em destaque a crise financeira de 2008. Fazemos a 

seguinte simulação: ao deslocar a volatilidade realizada retroativamente em 30 dias, 

para comparar com a volatilidade implícita do mesmo período, podemos observar um 

atraso dos agentes do mercado em prever a magnitude da crise que iria ocorrer.  

Gráfico 4b – Evolução das diversas métricas de volatilidade no tempo, de 

junho/2008 a junho/2009, 30 dias à frente 

 

Fonte: elaboração própria. 

No Gráfico 4c, colocamos todas a métricas de volatilidade utilizadas no estudo 

para observar o desempenho de cada uma durante o prazo total de observação, que 

vai de 2008 a 2019. No caso da volatilidade implícita, trata-se da de 90 dias. 
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Gráfico 4c – Evolução das diversas métricas de volatilidade no tempo, de 2008 

a 2019, 90 dias à frente 

Fonte: elaboração própria. 

No gráfico 4d colocamos novamente em destaque a crise financeira de 2008 e 

fizemos a mesma simulação do gráfico 4b. Ou seja deslocando a volatilidade realizada 

retroativamente em 90 dias, para comparar com a volatilidade implícita do mesmo 

período, podemos verificar novamente um atraso dos agentes do mercado em prever 

a magnitude da crise que iria ocorrer.  
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Gráfico 4d – Evolução das diversas métricas de volatilidade no tempo, de 

junho/2008 a junho/2009, 90 dias à frente 

 

Fonte: elaboração própria. 

A análise específica do período 2008-2009, para ambos os prazos, mostra o 

comportamento da volatilidade no período da crise de crédito. É notável que o 

aumento repentino da volatilidade a partir de agosto/2008 não foi previsto pelas 

métricas da volatilidade implícita, EWMA ou GARCH, e que, a partir de junho, temos 

o início de um período em que a volatilidade realizada se torna superior à volatilidade 

implícita. Aparentemente, apenas com defasagens tais métricas captam o aumento 

repentino de volatilidade, que chegou a mais de 100% ao ano. 
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Tabela 1 – Estatísticas descritivas, volatilidade implícita para diferentes deltas, 

volatilidade realizada, EWMA e GARCH, toda a amostra, 30 dias à frente 

 

Fonte: elaboração própria (Bloomberg). 

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas das diversas métricas de 

volatilidade disponíveis para toda a amostra relativa a 30 dias. São tabuladas as 

volatilidades implícitas de diferentes níveis de delta disponíveis na base de dados (5, 

10, 25, 50, 75, 90 e 95 deltas), além da volatilidade realizada calculada conforme 

metodologia apresentada no Capítulo 2, Equação (4). As volatilidades EWMA e 

GARCH são calculadas conforme Equações (5) e (6), respectivamente. 

Podemos notar também que as volatilidades implícitas de opções com maior 

delta são maiores que as opções com menor delta, seguindo um efeito esperado de 

volatilidades escalonadas crescente em função do delta da opção. Por exemplo, os 

valores máximos e mínimos do 75%, 90% e 95% delta, considerados dentro do 

dinheiro, são bem maiores que os demais, sendo possível destacar que o valor 

mínimo do 95% delta é quase o dobro do mínimo da volatilidade realizada. 

As volatilidades implícitas a partir do 10% delta, quando observamos as médias 

de cada delta, apresentam valores maiores que a média da volatilidade realizada. Isso 

pode indicar uma precaução dos participantes de mercado em estimar um prêmio na 

volatilidade implícita, para se proteger de variações inesperadas na volatilidade.  

Em relação ao desvio padrão das volatilidades, podemos observar que o da 

volatilidade implícita só será maior que o da volatilidade realizada a partir do 90% 

delta. Isso está em linha com a noção de que a volatilidade implícita é uma expectativa 

suavizada da volatilidade realizada.  

Vol. Implícita

5 Delta

Vol. Implícita

10 Delta

Vol. Implícita

25 Delta

Vol. Implícita

50 Delta

Vol. Implícita

75 Delta

Vol. Implícita

90 Delta

Vol. Implícita

95 Delta

Volatilidade 

Realizada

EWMA

(λ = 0,94)

GARCH

(1,1)

Mínimo 11.9% 12.4% 13.5% 15.1% 16.4% 18.1% 19.4% 10.6% 12.3% 15.8%

1o Quartil 18.3% 18.4% 18.9% 20.2% 22.2% 24.6% 26.3% 17.2% 18.0% 19.5%

Mediana 20.7% 20.8% 21.2% 22.5% 24.8% 27.7% 29.8% 20.6% 20.8% 21.8%

Média 21.9% 22.0% 22.7% 24.2% 26.6% 29.6% 31.8% 22.3% 22.6% 23.4%

3o Quartil 23.9% 23.9% 24.6% 26.1% 28.7% 31.8% 34.3% 26.2% 25.8% 25.7%

Máximo 51.6% 51.8% 52.3% 54.8% 61.9% 69.3% 75.4% 49.0% 48.3% 50.7%

Desvio Padrão 5.4% 5.5% 5.7% 6.2% 6.8% 7.7% 8.3% 7.2% 6.5% 5.6%

Curtose 6.87 7.26 7.60 7.88 8.25 8.47 8.31 3.94 4.16 5.72

Assimetria 1.72 1.81 1.90 1.96 2.00 2.00 1.96 1.09 1.20 1.54

Fonte: MS, Bloomberg; cálculo do autor
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Em relação à curtose e à assimetria, podemos notar que a volatilidade implícita, 

na sua distribuição, apresenta maior curtose e maior assimetria à direita, quando 

comparada à volatilidade realizada e à volatilidade estimada por EWMA e GARCH. 

Todas apresentam assimetria positiva, indicando que possuem longa cauda à direita. 

Em relação à curtose, são alongadas em relação à distribuição normal (leptocúrticas). 

Tabela 2 – Estatísticas descritivas, volatilidade implícita para diferentes deltas, 

volatilidade realizada, EWMA e GARCH, toda a amostra, 90 dias à frente 

 

Fonte: elaboração própria (Bloomberg). 

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas das diversas métricas de 

volatilidade disponíveis para 90 dias, seguindo a mesma metodologia da Tabela 1. 

Podemos notar também que as estatísticas seguem o mesmo padrão observado na 

Tabela 1.  

Vamos olhar agora mais detalhadamente como se comportou a volatilidade 

implícita durante a crise financeira global de 2008. 

  

Vol. Implícita

5 Delta

Vol. Implícita

10 Delta

Vol. Implícita

25 Delta

Vol. Implícita

50 Delta

Vol. Implícita

75 Delta

Vol. Implícita

90 Delta

Vol. Implícita

95 Delta

Volatilidade 

Realizada

EWMA

(λ = 0,94)

GARCH

(1,1)

Mínimo 13.5% 14.2% 15.2% 16.5% 18.0% 20.1% 21.9% 11.8% 12.3% 15.8%

1o Quartil 18.4% 18.5% 19.2% 20.7% 23.3% 26.3% 28.6% 18.6% 18.0% 19.5%

Mediana 20.0% 20.2% 21.0% 22.7% 25.5% 29.2% 32.0% 21.2% 20.7% 21.8%

Média 21.1% 21.3% 22.2% 24.1% 27.1% 30.9% 33.8% 22.6% 22.3% 23.4%

3o Quartil 22.6% 22.8% 23.8% 25.9% 29.3% 33.1% 36.5% 25.7% 25.5% 25.7%

Máximo 40.7% 42.1% 44.6% 51.1% 61.0% 72.3% 79.3% 42.7% 45.2% 50.7%

Desvio Padrão 4.2% 4.3% 4.6% 5.2% 6.0% 7.1% 7.8% 5.5% 6.0% 5.6%

Curtose 5.95 6.42 7.27 8.76 10.28 10.66 9.97 3.59 3.77 5.72

Assimetria 1.52 1.63 1.81 2.05 2.27 2.32 2.20 0.97 1.07 1.54

Fonte: MS, Bloomberg; cálculo do autor
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Tabela 3 – Estatísticas descritivas, volatilidade implícita e realizada, EWMA e 

GARCH, de junho/2008 a maio/2009, 30 dias à frente (delta 50%) 

 

Fonte: elaboração própria (Bloomberg). 

A Tabela 3 apresenta as estatísticas descritivas das métricas de volatilidade 

disponíveis para o período que compreendeu a crise financeira global de junho de 

2008 a maio de 2009. São tabuladas a volatilidade implícita de opções com delta 50% 

(50% de chance de serem exercidas) com maturidade de 30 dias; e a volatilidade 

realizada é calculada conforme metodologia apresentada no Capítulo 2, Equação (4). 

As volatilidades EWMA e GARCH são calculadas conforme Equações (5) e (6), 

respectivamente. Podemos notar que, diferentemente da Tabela 1, os estimadores da 

volatilidade implícita em geral tenderam a subestimar a amplitude da volatilidade que 

de fato se realizou, isto é, a distância entre o valor máximo e o valor mínimo da 

volatilidade realizada. Isso evidencia o comportamento atípico da volatilidade em 

momentos de estresse de mercado. 

Como observado por Mello (2009), o descolamento entre volatilidade implícita 

e realizada possivelmente pode indicar que os efeitos da crise financeira global foram 

tardiamente percebidos pelos participantes do mercado. 

  

Volatilidade 

Implícita

Volatilidade 

Realizada

EWMA

(λ = 0,94)

GARCH

(1,1)

Mínimo 36.3% 26.6% 26.9% 25.8%

1o Quartil 43.7% 29.5% 31.8% 30.8%

Mediana 48.8% 40.4% 41.3% 35.9%

Média 56.1% 47.7% 48.4% 43.8%

3o Quartil 65.4% 51.0% 59.0% 48.8%

Máximo 85.1% 111.2% 99.9% 91.3%

Desvio Padrão 17.5% 25.1% 22.3% 19.7%

Curtose 1.91 4.15 3.14 3.64

Assimetria 0.61 1.46 1.11 1.30

Fonte: JPM, Bloomberg; cálculo do autor
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Tabela 4 – Coeficientes estimados para o GARCH (1,1) 

 

Fonte: elaboração própria. 

A Tabela 4 apresenta os coeficientes estimados para o modelo GARCH (1,1) 

definido pela Equação (6). Podemos notar que os coeficientes são positivos e 

significativos, indicando que a especificação da volatilidade por uma estrutura GARCH 

deve ser considerada na análise. 

Nos Gráficos 5 a 7, exibimos a frequência de distribuição das observações de 

volatilidade implícita de delta acima de 50 (dentro do dinheiro), delta 50 (no dinheiro) 

e delta abaixo de 50 (fora do dinheiro), respectivamente, para o período de 30 dias. 

Essa distribuição é comparada com a distribuição da volatilidade realizada, para dessa 

forma podermos analisar graficamente as evidências já reportadas na Tabela 1. 

Podemos observar que as volatilidades dentro do dinheiro apresentam uma dispersão 

maior em relação ao delta se comparadas às opções fora do dinheiro. 

  

Coeficiente Estimativa Desvio Padrão Valor t Pr(>|t|)

mu 0.000560 0.000258 2.17 0.0300

omega 0.000006 0.000002 2.43 0.0150

alpha1 0.071017 0.004188 16.96 0.0000

beta1 0.906229 0.007330 123.63 0.0000

Coeficientes estimados para modelo de volatilidade pelo método GARCH(1,1)
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Gráfico 5 – Distribuição da frequência da volatilidade implícita “fora do dinheiro”  

e realizada, período 30 dias à frente, todo o período da base de dados 

 

Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 6 – Distribuição da frequência da volatilidade implícita “no dinheiro” e 

realizada, período 30 dias à frente, todo o período da base de dados 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 7 – Distribuição da frequência da volatilidade implícita “dentro do 

dinheiro” e realizada, período 30 dias à frente, todo o período da base de dados  

 

Fonte: elaboração própria. 

Nos Gráficos 8 a 10, exibimos a frequência de distribuição das observações de 

volatilidade implícita de delta acima de 50 (dentro do dinheiro), delta 50 (no dinheiro) 

e delta abaixo de 50 (fora do dinheiro), respectivamente, para o período de 90 dias. 

Essa distribuição é comparada com a distribuição da volatilidade realizada, para dessa 

forma podermos analisar graficamente as evidências já reportadas na Tabela 4. 
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Gráfico 8 – Distribuição da frequência da volatilidade implícita “fora do dinheiro” 

e realizada, período 90 dias à frente, todo o período da base de dados  

 

Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 9 – Distribuição da frequência da volatilidade implícita “fora do dinheiro” 

e realizada, período 90 dias à frente, todo o período da base de dados 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 10 – Distribuição da frequência da volatilidade implícita “dentro do 

dinheiro” e realizada, período 90 dias à frente, todo o período da base de dados  

 

Fonte: elaboração própria. 

Podemos notar que a distribuição da frequência segue o mesmo padrão, seja 

para opções a 30 dias do vencimento, seja para opções a 90 dias do vencimento. 

  



44 
 

  
 

 

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste Capítulo, serão apresentados os resultados que foram gerados usando 

a metodologia discutida anteriormente. 

5.1 Análise das regressões lineares  

A seguir, tabulamos os coeficientes de diversas especificações de regressões 

lineares dadas pelas Equações (7) e (8). Cada modelo reportado nas linhas das 

Tabelas 5.1 a 5.4 utiliza um conjunto de variáveis explicativas para analisarmos a 

significância de seus coeficientes e o seu poder explicativo, dado pelo R² ajustado. 

Tabela 5.1 – Resultados dos modelos lineares para volatilidades, toda a amostra, 

30 dias à frente 

 

Fonte: elaboração própria. 

No modelo 1, fazemos apenas a análise individual da volatilidade defasada em 

t-1, ou seja, defasada em apenas um período de 30 dias. Já nos modelos 2 e 3, 

fazemos as análises respectivas dos métodos EWMA e GARCH para verificar como 

influenciam a volatilidade realizada. 

Os resultados obtidos pelos modelos utilizados na Tabela 5.1 indicam que, 

individualmente, as volatilidades estimadas pelos métodos EWMA e GARCH, bem  

como com a volatilidade realizada defasada, influenciam de maneira positiva e 

significativa o valor da volatilidade realizada, isto é, podem ser considerados 

preditores desta. Todas as volatilidades citadas apresentam viés (intercepto positivo 

e significativo). 

Modelo R2 adj
Graus de 

Liberdade

Painel A: Regressões que não envolvem volatilidade implícita

Modelo 1 0.12466 * 0.43566 * 0.20 122

[ 0.01809 ] [ 0.07633 ]

Modelo 2 0.10113 * 0.53820 * 0.24 122

[ 0.02018 ] [ 0.08586 ]

Modelo 3 0.06232 * 0.69221 * 0.24 122

[ 0.02600 ] [ 0.10967 ]

Erro padrão do coeficiente estimado entre colchetes, * indica p-valores abaixo de 5%

Volatilidade 

EWMA t-1

Volatilidade 

GARCH t-1
Intercepto

Volatilidade 

Implícita

Volatilidade 

Realizada t-1
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Tabela 5.2 – Resultados dos modelos lineares para volatilidades, toda a amostra, 

volatilidades implícitas OTM, 30 dias à frente  

 

Fonte: elaboração própria. 

Os modelos utilizados na Tabela 5.2, diferentemente da Tabela 5.1, incluem 

como variáveis explicativas a volatilidade implícita de opções fora do dinheiro (delta < 

50). No modelo 4, analisamos apenas a volatilidade implícita isoladamente; no modelo 

5, analisamos a volatilidade implícita e a volatilidade realizada defasada; no modelo 

6, a volatilidade implícita e o método EWMA; no modelo 7, a volatilidade implícita e o 

método GARCH; e, no modelo 8, a volatilidade implícita com os métodos EWMA e 

Modelo R2 adj
Graus de 

Liberdade

Painel B: Regressões com volatilidade implícita, delta 5

Modelo 4 0.05449 * 0.76478 * 0.33 122

[ 0.02193 ] [ 0.09686 ]

Modelo 5 0.05231 * 0.65666 * 0.11545 0.34 121

[ 0.02196 ] [ 0.13114 ] [ 0.09463 ]

Modelo 6 0.05067 * 0.63552 * 0.14287 0.33 121

[ 0.02213 ] [ 0.14626 ] [ 0.12127 ]

Modelo 7 0.03832 0.62181 * 0.20564 0.34 121

[ 0.02490 ] [ 0.14295 ] [ 0.15166 ]

Modelo 8 0.02646 0.63411 * -0.17522 0.41596 0.33 120

[ 0.03804 ] [ 0.14650 ] [ 0.42394 ] [ 0.53114 ]

Painel C: Regressões com volatilidade implícita, delta 10

Modelo 4 0.05540 * 0.75610 * 0.34 122

[ 0.02156 ] [ 0.09458 ]

Modelo 5 0.05328 * 0.65822 * 0.10574 0.34 121

[ 0.02162 ] [ 0.12905 ] [ 0.09497 ]

Modelo 6 0.05185 * 0.64189 * 0.12769 0.34 121

[ 0.02182 ] [ 0.14453 ] [ 0.12221 ]

Modelo 7 0.04047 0.62700 * 0.18784 0.34 121

[ 0.02470 ] [ 0.14115 ] [ 0.15270 ]

Modelo 8 0.02761 0.64054 * -0.19073 0.41637 0.34 120

[ 0.03779 ] [ 0.14476 ] [ 0.42305 ] [ 0.52953 ]

Painel D: Regressões com volatilidade implícita, delta 25

Modelo 4 0.05633 * 0.73099 * 0.35 122

[ 0.02107 ] [ 0.08976 ]

Modelo 5 0.05440 * 0.64992 * 0.09064 0.35 121

[ 0.02118 ] [ 0.12391 ] [ 0.09546 ]

Modelo 6 0.05334 * 0.64165 * 0.10330 0.35 121

[ 0.02140 ] [ 0.13971 ] [ 0.12368 ]

Modelo 7 0.04348 0.62487 * 0.15977 0.35 121

[ 0.02444 ] [ 0.13621 ] [ 0.15427 ]

Modelo 8 0.02873 0.64064 * -0.21978 0.42223 0.34 120

[ 0.03745 ] [ 0.13993 ] [ 0.42178 ] [ 0.52691 ]

Erro padrão do coeficiente estimado entre colchetes, * indica p-valores abaixo de 5%

Intercepto
Volatilidade 

Implícita

Volatilidade 

Realizada t-1

Volatilidade 

EWMA t-1

Volatilidade 

GARCH t-1
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GARCH. Esses modelos se repetirão na Tabela 5.3 e na Tabela 5.4, apenas mudando 

os deltas das opções.  

Cada painel apresenta os resultados calculados com volatilidades implícitas de 

um delta específico. Podemos verificar que a volatilidade implícita de opções fora do 

dinheiro influencia de maneira positiva e significativa o valor da volatilidade realizada, 

isto é, podem ser considerados preditores desta. Todas as volatilidades citadas 

apresentam viés (intercepto positivo e significativo). O coeficiente da volatilidade 

implícita segue significativo mesmo quando são adicionadas ao modelo os demais 

estimadores de volatilidade.  

Tabela 5.3 – Resultados dos modelos lineares para volatilidades, toda a amostra, 

volatilidade implícita ATM, 30 dias à frente 

 

Fonte: elaboração própria. 

Os modelos utilizados na Tabela 5.3 incluem como variáveis explicativas a 

volatilidade implícita de opções no dinheiro (delta = 50). Os resultados obtidos são 

análogos aos resultados obtidos na Tabela 5.2. 

 

 

  

Modelo R2 adj
Graus de 

Liberdade

Painel E: Regressões com volatilidade implícita, delta 50

Modelo 4 0.05565 * 0.68967 * 0.35 122

[ 0.02083 ] [ 0.08335 ]

Modelo 5 0.05412 * 0.62546 * 0.07599 0.35 121

[ 0.02095 ] [ 0.11642 ] [ 0.09604 ]

Modelo 6 0.05346 * 0.62518 * 0.07887 0.35 121

[ 0.02117 ] [ 0.13222 ] [ 0.12534 ]

Modelo 7 0.04504 0.60621 * 0.13312 0.35 121

[ 0.02427 ] [ 0.12848 ] [ 0.15583 ]

Modelo 8 0.02751 0.62517 * -0.26146 0.44384 0.35 120

[ 0.03727 ] [ 0.13238 ] [ 0.42123 ] [ 0.52440 ]

Erro padrão do coeficiente estimado entre colchetes, * indica p-valores abaixo de 5%

Intercepto
Volatilidade 

Implícita

Volatilidade 

Realizada t-1

Volatilidade 

EWMA t-1

Volatilidade 

GARCH t-1
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Tabela 5.4 – Resultados dos modelos lineares para volatilidades, toda a amostra, 

volatilidades implícitas ITM, 30 dias à frente 

 

Fonte: elaboração própria. 

Os modelos utilizados na Tabela 5.4 incluem como variáveis explicativas a 

volatilidade implícita de opções dentro do dinheiro (delta > 50). Cada painel apresenta 

os resultados calculados com volatilidades implícitas de um delta específico. Os 

resultados obtidos são análogos aos já descritos para a Tabela 5.2.  

Podemos observar que, à medida que o delta aumenta, indo de 5 para 95, o 

coeficiente estimado () da volatilidade implícita vai reduzindo, havendo também uma 

ligeira redução do R² ajustado do modelo. Isso pode se dar pelo fato de que a 

volatilidade é menor quanto menor o delta, fazendo, portanto, que a variação nominal 

da volatilidade seja mais significante quanto menor for a base.   

A seguir, da mesma forma que foi feito para os dados de 30 dias, tabulamos os 

coeficientes de diversas especificações de regressões lineares para 90 dias, dadas 

Modelo Intercepto
Volatilidad

e Implícita

Volatilidad

e Realizada 

Volatilidad

e EWMA t-

Volatilidad

e GARCH t-
R2 adj

Graus de 

Liberdade

Painel F: Regressões com volatilidade implícita, delta 75

Modelo 4 0.05515 * 0.62994 * 0.35 122

[ 0.02094 ] [ 0.07634 ]

Modelo 5 0.05375 * 0.57148 * 0.07538 0.35 121

[ 0.02105 ] [ 0.10695 ] [ 0.09643 ]

Modelo 6 0.05311 * 0.57152 * 0.07785 0.35 121

[ 0.02125 ] [ 0.12169 ] [ 0.12607 ]

Modelo 7 0.04445 0.55220 * 0.13549 0.35 121

[ 0.02432 ] [ 0.11770 ] [ 0.15602 ]

Modelo 8 0.02437 0.57357 * -0.29851 0.48866 0.35 120

[ 0.03748 ] [ 0.12177 ] [ 0.42335 ] [ 0.52470 ]

Painel G: Regressões com volatilidade implícita, delta 90

Modelo 4 0.05686 * 0.56205 * 0.34 122

[ 0.02128 ] [ 0.06997 ]

Modelo 5 0.05516 * 0.49721 * 0.09269 0.34 121

[ 0.02137 ] [ 0.09730 ] [ 0.09662 ]

Modelo 6 0.05402 * 0.48927 * 0.10769 0.34 121

[ 0.02156 ] [ 0.11002 ] [ 0.12554 ]

Modelo 7 0.04321 0.47339 * 0.17193 0.34 121

[ 0.02457 ] [ 0.10620 ] [ 0.15505 ]

Modelo 8 0.02354 0.49253 * -0.29082 0.51596 0.34 120

[ 0.03797 ] [ 0.11009 ] [ 0.42738 ] [ 0.52891 ]

Painel H: Regressões com volatilidade implícita, delta 95

Modelo 4 0.05933 * 0.51586 * 0.33 122

[ 0.02157 ] [ 0.06608 ]

Modelo 5 0.05700 * 0.44245 * 0.11373 0.33 121

[ 0.02163 ] [ 0.09059 ] [ 0.09619 ]

Modelo 6 0.05521 * 0.42693 * 0.14297 0.33 121

[ 0.02183 ] [ 0.10132 ] [ 0.12361 ]

Modelo 7 0.04204 0.41505 * 0.21251 0.33 121

[ 0.02483 ] [ 0.09794 ] [ 0.15288 ]

Modelo 8 0.02469 0.43007 * -0.25586 0.51632 0.33 120

[ 0.03833 ] [ 0.10139 ] [ 0.42973 ] [ 0.53280 ]

Erro padrão do coeficiente estimado entre colchetes, * indica p-valores abaixo de 5%
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pela Equação (9). Os modelos apresentados nas linhas das Tabelas 6.1 a 6.4 utilizam-

se de um conjunto de variáveis explicativas para analisarmos a significância de seus 

coeficientes e o seu poder explicativo, dado pelo R² ajustado. 

Tabela 6.1 – Resultados dos modelos lineares para volatilidades, toda a amostra, 

90 dias à frente 

 

Fonte: elaboração própria. 

Novamente, no modelo 1, temos apenas a análise individual da volatilidade 

defasada em t-1, ou seja, defasada em apenas um dia. Já nos modelos 2 e 3, fazemos 

as análises respectivas dos métodos EWMA e GARCH a fim de verificar como 

influenciam a volatilidade realizada. 

Os resultados obtidos pelos modelos utilizados na Tabela 6.1 indicam que, 

individualmente, as volatilidades estimadas pelos métodos EWMA e GARCH, bem 

como com a volatilidade realizada defasada, diferentemente do que foi visto no 

período de 30 dias, não podem ser considerados preditores desta.  

 

  

Modelo R2 adj
Graus de 

Liberdade

Painel A: Regressões que não envolvem volatilidade implícita

Modelo 1 0.23771 * -0.07383 -0.02 37

[ 0.03251 ] [ 0.13620 ]

Modelo 2 0.23358 * -0.05602 -0.02 37

[ 0.02599 ] [ 0.10666 ]

Modelo 3 0.23437 * -0.05841 -0.02 37

[ 0.03646 ] [ 0.15165 ]

Erro padrão do coeficiente estimado entre colchetes, * indica p-valores abaixo de 5%

Volatilidade 

EWMA t-1

Volatilidade 

GARCH t-1
Intercepto

Volatilidade 

Implícita

Volatilidade 

Realizada t-1
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Tabela 6.2 – Resultados dos modelos lineares para volatilidades, toda a amostra, 

volatilidades implícitas OTM, 90 dias à frente 

 

Fonte: elaboração própria. 

Modelo R2 adj
Graus de 

Liberdade

Painel B: Regressões com volatilidade implícita, delta 5

Modelo 4 0.13368 * 0.42496 0.04 37

[ 0.05702 ] [ 0.27512 ]

Modelo 5 0.15143 * 0.43926 -0.09003 0.02 36

[ 0.06323 ] [ 0.27800 ] [ 0.13392 ]

Modelo 6 0.14475 * 0.47339 -0.09162 0.03 36

[ 0.05864 ] [ 0.28174 ] [ 0.10626 ]

Modelo 7 0.15028 * 0.45044 -0.09356 0.02 36

[ 0.06337 ] [ 0.28042 ] [ 0.15011 ]

Modelo 8 0.06526 0.55564 -0.68661 0.85304 0.04 35

[ 0.09179 ] [ 0.29012 ] [ 0.54035 ] [ 0.75968 ]

Painel C: Regressões com volatilidade implícita, delta 10

Modelo 4 0.13661 * 0.40657 0.03 37

[ 0.05814 ] [ 0.27783 ]

Modelo 5 0.15414 * 0.41955 -0.08801 0.01 36

[ 0.06441 ] [ 0.28070 ] [ 0.13432 ]

Modelo 6 0.14689 * 0.45990 -0.09303 0.02 36

[ 0.05951 ] [ 0.28541 ] [ 0.10692 ]

Modelo 7 0.15292 * 0.43485 -0.09501 0.01 36

[ 0.06408 ] [ 0.28370 ] [ 0.15086 ]

Modelo 8 0.06518 0.54882 -0.69719 0.86491 0.03 35

[ 0.09345 ] [ 0.29498 ] [ 0.54468 ] [ 0.76470 ]

Painel D: Regressões com volatilidade implícita, delta 25

Modelo 4 0.14442 * 0.35457 0.02 37

[ 0.05880 ] [ 0.27015 ]

Modelo 5 0.16166 * 0.36428 -0.08412 0.00 36

[ 0.06543 ] [ 0.27286 ] [ 0.13501 ]

Modelo 6 0.15388 * 0.40855 -0.09199 0.01 36

[ 0.06005 ] [ 0.27844 ] [ 0.10786 ]

Modelo 7 0.16013 * 0.38306 -0.09364 0.00 36

[ 0.06454 ] [ 0.27634 ] [ 0.15193 ]

Modelo 8 0.07092 0.50057 -0.69769 0.86577 0.02 35

[ 0.09526 ] [ 0.28939 ] [ 0.55168 ] [ 0.77345 ]

Erro padrão do coeficiente estimado entre colchetes, * indica p-valores abaixo de 5%

Intercepto
Volatilidade 

Implícita

Volatilidade 

Realizada t-1

Volatilidade 

EWMA t-1

Volatilidade 

GARCH t-1
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Tabela 6.3 – Resultados dos modelos lineares para volatilidades, toda a 

amostra, volatilidade implícita ATM, 90 dias à frente 

Fonte: elaboração própria. 

Tabela 6.4 – Resultados dos modelos lineares para volatilidades, toda a amostra, 

volatilidades implícitas ITM, 90 dias à frente 

 

Fonte: elaboração própria. 

Modelo R2 adj
Graus de 

Liberdade

Painel E: Regressões com volatilidade implícita, delta 50

Modelo 4 0.15029 * 0.30214 0.01 37

[ 0.06134 ] [ 0.26039 ]

Modelo 5 0.16724 * 0.31023 -0.08199 -0.01 36

[ 0.06793 ] [ 0.26299 ] [ 0.13567 ]

Modelo 6 0.15819 * 0.35867 -0.09198 0.00 36

[ 0.06229 ] [ 0.26985 ] [ 0.10898 ]

Modelo 7 0.16509 * 0.33255 -0.09383 -0.01 36

[ 0.06642 ] [ 0.26727 ] [ 0.15320 ]

Modelo 8 0.07485 0.44986 -0.69098 0.85455 0.01 35

[ 0.09828 ] [ 0.28172 ] [ 0.55804 ] [ 0.78088 ]

Erro padrão do coeficiente estimado entre colchetes, * indica p-valores abaixo de 5%

Intercepto
Volatilidade 

Implícita

Volatilidade 

Realizada t-1

Volatilidade 

EWMA t-1

Volatilidade 

GARCH t-1

Modelo R2 adj
Graus de 

Liberdade

Painel F: Regressões com volatilidade implícita, delta 75

Modelo 4 0.15444 * 0.27528 0.00 37

[ 0.06983 ] [ 0.26694 ]

Modelo 5 0.15961 * 0.28400 -0.08246 -0.03 36

[ 0.07407 ] [ 0.27301 ] [ 0.13727 ]

Modelo 6 0.15448 * 0.27875 -0.09446 -0.02 36

[ 0.07085 ] [ 0.30755 ] [ 0.10765 ]

Modelo 7 0.16730 * 0.25842 -0.09480 -0.03 36

[ 0.07167 ] [ 0.31660 ] [ 0.24163 ]

Modelo 8 0.08368 0.32755 -0.65214 0.75333 -0.02 35

[ 0.08161 ] [ 0.32537 ] [ 0.55916 ] [ 0.78023 ]

Painel G: Regressões com volatilidade implícita, delta 90

Modelo 4 0.16378 * 0.19166 -0.01 37

[ 0.06853 ] [ 0.22867 ]

Modelo 5 0.17987 * 0.20050 -0.08147 -0.03 36

[ 0.07424 ] [ 0.23117 ] [ 0.13695 ]

Modelo 6 0.16666 * 0.25313 -0.09228 -0.02 36

[ 0.06892 ] [ 0.24148 ] [ 0.11199 ]

Modelo 7 0.17524 * 0.22910 -0.09680 -0.03 36

[ 0.07156 ] [ 0.23847 ] [ 0.15698 ]

Modelo 8 0.09610 0.31218 -0.60587 0.73180 -0.02 35

[ 0.10218 ] [ 0.24997 ] [ 0.55964 ] [ 0.78123 ]

Painel H: Regressões com volatilidade implícita, delta 95

Modelo 4 0.17316 * 0.14626 -0.01 37

[ 0.06743 ] [ 0.20551 ]

Modelo 5 0.18931 * 0.15246 -0.07905 -0.03 36

[ 0.07360 ] [ 0.20767 ] [ 0.13724 ]

Modelo 6 0.17647 * 0.19747 -0.08710 -0.02 36

[ 0.06793 ] [ 0.21690 ] [ 0.11222 ]

Modelo 7 0.18406 * 0.17938 -0.09289 -0.03 36

[ 0.07051 ] [ 0.21484 ] [ 0.15777 ]

Modelo 8 0.11838 0.23224 -0.53409 0.63966 -0.03 35

[ 0.09802 ] [ 0.22190 ] [ 0.55312 ] [ 0.77491 ]

Erro padrão do coeficiente estimado entre colchetes, * indica p-valores abaixo de 5%

Intercepto
Volatilidade 

Implícita

Volatilidade 

Realizada t-1

Volatilidade 

EWMA t-1

Volatilidade 

GARCH t-1
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Os modelos utilizados nas Tabelas 6.2, 6.3 e 6.4 incluem como variáveis 

explicativas a volatilidade implícita de opções fora do dinheiro (delta < 50), no dinheiro 

(delta = 50) e dentro do dinheiro (delta > 50), respectivamente. Como já mencionado 

anteriormente, no modelo 4, analisamos apenas a volatilidade implícita isoladamente; 

no modelo 5, analisamos a volatilidade implícita e a volatilidade realizada defasada; 

no modelo 6, a volatilidade implícita e o método EWMA; no modelo 7, a volatilidade 

implícita e o método GARCH; e, no modelo 8, a volatilidade implícita com os métodos 

EWMA e GARCH.  

Cada painel apresenta os resultados calculados com volatilidades implícitas de 

um delta específico. Podemos verificar que a volatilidade implícita das opções, 

independentemente do delta e do conjunto de variáveis utilizadas como controle, não 

apresenta coeficiente estatisticamente diferente de zero, o que nos faz aceitar o fato 

de que a volatilidade implícita não contribui de maneira significativa para a previsão 

da volatilidade realizada 90 dias à frente (teste de hipóteses não rejeita H0: =0). Vale 

ressaltar que também não se pode afirmar que as demais métricas de volatilidade 

contribuem de forma significativa para a previsão da volatilidade realizada. Todas as 

volatilidades citadas apresentam viés (intercepto positivo e significativo). 

Vamos agora olhar mais detalhadamente como se comportou a volatilidade 

implícita durante a crise financeira global de 2008. 
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Tabela 7 – Resultados dos modelos lineares para volatilidades, de junho/2008 a 

maio/2009, volatilidade implícita ATM, 30 dias à frente 

 

Fonte: elaboração própria. 

Na mesma linha dos resultados obtidos na Tabela 3.1, que utiliza toda a 

amostra, o painel A da Tabela 7 indica que, individualmente, as volatilidades 

estimadas pelo método GARCH, bem como com a volatilidade realizada defasada, 

influenciam de maneira positiva e significativa o valor da volatilidade realizada, isto é, 

podem ser considerados preditores desta. Tal resultado não se verifica para a métrica 

EWMA (Modelo 2). Apesar de o intercepto ser positivo e de magnitude relevante, não 

podemos afirmar que ele seja estatisticamente diferente de zero.  

Os modelos utilizados no Painel B da Tabela 7 incluem como variável 

explicativa a volatilidade implícita de opções no dinheiro (delta = 50), da mesma forma 

que o Painel E da Tabela 3.3. Os resultados obtidos apontam que, tomada 

individualmente, a volatilidade implícita conseguiu ser um previsor para a volatilidade 

realizada durante o período da crise (Tabela 7, Painel B, Modelo 4); porém, esse 

resultado não se sustenta quando adicionadas variáveis de controle.  

Uma vez que trabalhamos com dados sem sobreposição, nossa análise para o 

período da crise fica com um número restrito de graus de liberdade, prejudicando os 

resultados. Os coeficientes obtidos para a volatilidade implícita são numericamente 

Modelo R2 adj
Graus de 

Liberdade

Modelo 1 0.22395 0.54599 * 0.23 10

Modelo 2 0.20112 0.58007 0.18 10

Modelo 3 0.15963 0.73502 * 0.26 10

Modelo 4 -0.03087 1.16463 * 0.32 10

Modelo 5 -0.03069 1.16350 0.00067 0.24 9

Modelo 6 -0.13193 1.99853 -0.54488 0.28 9

Modelo 7 -0.01887 1.05490 0.08239 0.24 9

Modelo 8 -0.21532 2.23733 * -3.70664 * 3.45411 * 0.48 8

Erro padrão do coeficiente estimado entre colchetes, * indica p-valores abaixo de 5%

[ 0.23320 ] [ 01.11491 ] [ 01.64429 ] [ 01.63914 ]

[ 0.31357 ]

[ 0.26078 ] [ 01.18611 ] [ 0.80842 ]

[ 0.27020 ] [ 01.30402 ] [ 0.79084 ]

Painel B: Regressões com volatilidade implícita, delta 50

[ 0.27909 ] [ 01.09205 ] [ 0.57511 ]

Volatilidade 

EWMA t-1

Volatilidade 

GARCH t-1

[ 0.16476 ] [ 0.33566 ]

Intercepto
Volatilidade 

Implícita

Volatilidade 

Realizada t-1

[ 0.22088 ] [ 0.47244 ]

[ 0.14510 ] [ 0.26403 ]

[ 0.17106 ]

Painel A: Regressões que não envolvem volatilidade implícita
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maiores que 1, e, nesse sentido, podemos dizer que, durante o período da crise de 

2008-2009, um aumento na volatilidade implícita, em média, impactou mais do que 

proporcionalmente a volatilidade realizada. No entanto, esse resultado não é 

observado nos modelos que utilizam modelos de volatilidade baseados estritamente 

em informações passadas. Nesse período, não se pôde constatar viés significativo. 
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6 CONCLUSÃO 

Desde a década de 1990, vários trabalhos foram feitos com o intuito de 

estabelecer qual o melhor estimador de volatilidade. Neste estudo, verificamos se a 

volatilidade implícita pode ser ainda considerada um indicador eficiente de previsão 

da volatilidade futura, tendo o Índice Bovespa como base de dados. 

Os resultados mostraram que a volatilidade implícita determinada pelo mercado 

pode ainda ser um indicador eficiente de previsão. Quando tomamos a amostra como 

um todo, o coeficiente da volatilidade implícita seguiu significativo, mesmo com a 

inclusão de variáveis de controle. A volatilidade histórica e os modelos estatísticos 

mostraram poder preditivo se analisados isoladamente, mas perderam significância 

quando se adiciona a volatilidade implícita como variável explicativa.  

A volatilidade implícita se mostrou viesada. Sobre o viés, o estudo chega à 

mesma conclusão de Mello (2009) e de Vicente e Guedes (2010), de que o mercado 

tem a tendência de sobrestimar a volatilidade futura. Como são estudos baseados no 

mercado local, os agentes cobram um risco adicional pelas maiores incertezas 

políticas e econômicas de um mercado emergente.  

Para uma análise mais detalhada da volatilidade implícita e buscando mais 

robustez para o estudo, optamos por estudar não apenas opções com delta no 

dinheiro, mas também fora e dentro do dinheiro. O resultado mostrou que a 

volatilidade implícita para todos os deltas estudados foi eficiente para a previsão de 

volatilidade futura. É importante mencionar que as opções mais fora do dinheiro 

apresentaram um  maior quando comparadas às opções mais dentro do dinheiro. 

Isso difere um pouco do estudo de Vicente e Guedes (2010), que concluíram que 

apenas a volatilidade implícita das opções com delta fora do dinheiro tem informações 

sobre volatilidade futura, pois as opções no dinheiro e dentro do dinheiro tiveram fraco 

poder de explicação. 

Neste estudo, o modelo GARCH não se mostrou superior à volatilidade implícita 

como previsor de volatilidade, diferentemente da conclusão dos estudos de Mello 

(2009), nos quais o modelo foi eficiente na previsão de volatilidade futura para as 

opções da Petrobras, sendo a escolha mais indicada pelo autor. Gabe e Portugal 
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(2004) também concluem que o modelo GARCH tem uma melhor previsão da 

volatilidade futura do que a volatilidade implícita. 

Os resultados obtidos para o período de 30 dias não se mantiveram no período 

de 90 dias. Com respeito a 90 dias à frente, verificamos que não se pode afirmar que 

as variáveis analisadas possuem qualquer influência sobre a volatilidade realizada. 

Assim, podemos inferir que o mercado possui dificuldade para projetar a volatilidade 

realizada em janelas mais longas. 

Por último, obtivemos evidências do comportamento atípico da volatilidade 

implícita e das demais métricas como previsoras da volatilidade realizada em períodos 

de estresse (crise financeira 2008-2009). Diferentemente dos resultados obtidos com 

a amostra completa, no período de estresse, o coeficiente de volatilidade implícita 

assumiu valores maiores que 1, conforme o comportamento esperado, indicando que 

a volatilidade realizada foi mais que proporcional à volatilidade inicialmente prevista 

pelo mercado. Porém, tal resultado não se mostrou robusto à mudança de 

especificação do modelo. 

Em outras palavras, podemos dizer que a volatilidade implícita carrega 

informação de mercado relevante não presente na volatilidade passada.  
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7 PESQUISAS FUTURAS 

Para futuros trabalhos, seria interessante uma análise mais detalhada da 

reação tardia da volatilidade implícita do índice Bovespa durante a crise de 2008 em 

comparação com a volatilidade que de fato se realizou. Como essa crise foi um 

acontecimento global, e não um caso isolado do mercado local, seria interessante 

verificar se esse atraso na reação dos agentes se repetiu em outros mercados e de 

que forma.  

A análise poderia focar também em outros ativos, que, no caso do mercado 

brasileiro, poderiam ser o mercado de câmbio dólar/real, que possui uma vasta 

liquidez e um mercado de opções maduro. Uma variável que deve ser lembrada no 

mercado de câmbio local e que não existe no mercado de renda variável é atuação 

do Banco Central do Brasil, que atenua a volatilidade da moeda com suas atuações, 

quando existe uma disfuncionalidade no mercado. 

Por outro lado, este estudo foi uma continuidade de trabalhos anteriores que 

tiveram como base a regressão linear para analisar a capacidade da volatilidade 

implícita para a previsão da volatilidade a ser realizada. O objetivo foi trabalhar com 

as mesmas ferramentas anteriormente utilizadas para haver um efeito comparativo, 

contando com uma base de dados mais robusta de opções negociadas localmente do 

índice Bovespa.  

Neste trabalho, foram apresentadas diversas especificações de modelos 

lineares a fim de testarmos a robustez dos resultados, alterando-se as variáveis 

explicativas utilizadas. No entanto, com o avanço da capacidade de processamento 

computacional, modelos econométricos mais sofisticados foram desenvolvidos para 

tornar endógena a escolha das variáveis explicativas.  

Assim, ao aplicarmos modelos de redes neurais, trabalhamos com um universo 

amplo de variáveis explicativas possíveis, e o próprio algoritmo de otimização 

eliminaria variáveis que não possuíssem poder explicativo satisfatório. Dessa forma, 

a utilização de redes neurais traz ganho adicional ao romper também a estrutura linear 

inerente ao OLS. Nesse sentido, um possível desenvolvimento futuro deste trabalho 

poderia seguir essa linha. 
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