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1- Introdução 

Este trabalho visa mostrar como se calaJIa o preço ':justo" de uma opção de compral européia (todas as 
vezes que nos referirmos a opção, estaremos tratando da européia, saIw especificação em COIlbário). 
Tomando como exemplo uma opção de Telebrás negociada na Bovespa2, mostraJemos vários métodos para 
cálculo do seu preço. 

Uma condição fundamental, clwnada condição de não arbitragem, é o motivo forte que leva a garantir 
que o preço de.mercado.deve ser próximo do.JDÇOjusto. Cem base na operação de arbitragem é possível 
eliminar O cornpooente aleatório, dado pelo ativo ol!ieto, que afeta O preço da opção. Cem isso, O cálculo do 
preço da opção passa a ser um problema determinístico e podHe obter um preço exato. A solução para o 
problema determinístico pode ser analítica ou numérica. Num caso simples como da opção de compra 
européia, podHe chegar a uma solução analítica dada por uma fórmula fechada, que é o caso da Fórmula 
de Black-Scholes (FBS). Outros tipos de opções, como algumas exóticas, não permitem a obtenção de 
fórmula fechada. 

Um modelo de cálculo do preço justo de uma opção é fundaDlental na avaliação de oportunidades de 
negócios enwIwndo opções. Por exemplo, podHe ganhar dinheiro na arbitragem do preço de mercado com 
o preço justo. Quando quisermos uma referência de preço de uma opção, que não tenha tido nenhum 
negócio ou não tenha liquidez alguma, o modelo é a solução. Na gerência de risco, esses modelos também 
são peças fundamentais, pois permitem avaliar O preço de opções para diferentes cenários do preço do ativo 
objeto, OU ainda, fazer a man:ação a mercado de uma opção ou qualquer derivatiw que não tenha liquidez. 

Na seção seguinte. mostramos alguns conceitos básicos para o cálculo do preço de derivativos. Na 
terceira seção, temos o modelo binomial. Na quarta, introduzitnos a metodologia de apreçamento em tempo 
contimlO Na quinta, obtemos a FBS e a tropicaJjmms para ficar ajustada às convenções do mercado 
brasileiro. Na sexta, trabalhamos o cálculo da volatilidade. Na sétima, apresentamos o método de ~ 
carlo. Na oitava, o método de diferenças finitas. Na última, uma operação de arbitrapm. Em cada seção 
apresentamos pelo menos um exemplo R!tiJado do mercado brasileiro. Por simplicidade, supomos que não 
existem impostos, comtagens, margens e os indivíduos podem tomar empestado a quantia que quiserem e 
fazer vendas curtas (shorl8ll1u ) sem limites. 

1 - Apreçamento por Arbitragem 

Nesta seção mostramos da forma mais simples possível, uma hipótese fundamental para cálculo de 
preço de derivatiws que é a não arbitrapnL Aproveitamos também para introcIum alguns conceitos básicos 
como o da carteira equivalente, irrelevância da probabilidade de movimento do preço do ativo objeto no 
cálculo do preço da opção, operação de arbitragem e o efeito da volatilidade no preço da opção. 

A arbitragem consiJte numa operação financeira onde tomHe uma posição comprada ou vendida (a 
descoberto) em diferentes atiws. tal que luP um retomo positivo, qualquer que seja o estado da natureza. no 
período seguinte. Dizemos que o preço de um ativo é ':justo" se não existem oportunidades de arbitragem 
com ele. 

Para exemplificar, tomamos um modelo bem simples, onde existem dois períodos e o ativo objeto pode 
assumir apenas dois preços no segundo período. Seja uma ação cujo preço no período 1 é $100 e suponha 
que esse preço pode apenas subir 200/0. com probabilidade q% ou cair 20% com probabilidade (1 - q%). 

1 Uma introdução à teoria de opção pode ser encontrada em Simonsen Leal (1996a), Bessada(I994), 
Lemgruber(1992) e Cbance(199S). 
2 Na wrdade essa opção é do tipo americana, mas dado que ela é protegida contra dividendos, pode ser 
tratada como européia 
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Figura l-Preço do Ativo Qqeto DO Período O e 1. 
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Suponha que a taxa de juro por período é igual a 10%. Seja uma opção (de QOIIIPr8) dessa ação com 
preço de exercício igual a $100 e vencimento DO período 1. que chamaremos C(t). O seu valor DO 

vencimento é fácil de obter com a fórmula: 

C(T)=Max(S(T)-K,O) . 

onde T é a data de vencimento 
S(T) é o preço do ativo ~ na data T 
K é o preço de exercício 

No nosso exemplo temos T=1. K==$l00. logo. o valor da opção DO vencimento é: 

t-O 1-1 

Figura 2 - Valor da Opção na Data de Vencimento 

(1) 

Portanto. essa opção vale $20 se a ação subir 20%. ou nada. se a ação cair. A seguir, tomamos uma 
carteira COInlWJSta de uma quantidade 4 do ativo oqeto e quantidade B do título que rende a taxa de juros 
básica (ou sem risco). Suponha. por exemplo, que esta carteira contenha as seguintes quantidades: 

1) Uma quantidade 4 = ~ ação (uma posição comprada). 

2) Uma quantidade B = -36,36 (uma posição vendida a descoberto). Repme que isso nada mais é do que 
tomar $ 36.36 emprestado, pois vender um título a descoberto equivale a captar dinheiro. 

O valor desta carteira na data inicial O é de: 

~ Ação a $100 cada = +$50,00 
Empr!stimo de $36,36 = -$36,36 
Valor da carteira = +$13,64 

No período I, que corresponde ao momento do vencimento da opção, essa carteira pode assumir dois 
valores: 
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13,64 

a" ~ ~·120-36,36·1,1=IO 
/" 
~q)" 

--.......... ~* 80 - 36,36*1,1 = O 

t=O t=1 

Figura 3 - Valor da Carteira Equivalente. 

A carteira acima vale $20 se a ação subir para $120 e $O se a ação cair para $80, ou seja, seu valor 110 

período 1 é exatamente igual ao da opção. Portanto, ela reproduz peâeitamente a opção. por isso é cJwnacta 
de carteira equivaIeate (ou também opção sintética). aMamente, se a carteira equivalente tem um fluxo de 
papllJeoto exatamente igual ao da opção. ela também deve valer a mesma coisa DO período inicial. 

Se esse não fosse o caso. e a opção estiwsse cotada a. por exemplo. $15.00. então ela estaria cara. seu 
preço justo seria de $13.64, e existiria um lucro potencial de $1.36. Para se obter esse lucro e arbitrar o preço 
de mercadoa ação. No vencimento da opção OI valores da carteira equivalente e da opção se anulam e fica 
apenas o lucro inicial e sem riIco de $15,00 - $13,64 = $1,36. 

Na data inicial: 

Compra de % Ação a $ 100 cada = 
Empréstimo de $36,36 = 
Venda da Opcão 
Resultado 

-$50,00 
+$36.36 
+$15,00 
+$1.36 

No WDCimento com a ação coCada a: 
$80,00 

+$40,00 
-$40,00 

O 
O 

$120,00 
+$60,00 
-$40,00 
-$20,00 

O 

No wncimento, qualquer que seja o preço do ativo objeto, a arbitragem não gera lucro ou prejuízo 
algum, e na data O tem-se um lucro certo de $1,36. 

Caso a opção esteja barata. por exemplo. $12,00, a arbitragem consiste em comprar a opção e vender a 
carteira equivalente. O fluxo de caixa pode ser descrito por: 

Na data inicial: 

Venda (descoberto) de % Ação a R$ 100 cada = +$50,00 
Aplicação de $36,36 = -$36,36 
Venda da Opcão = -$12,00 
Resultado +$1,64 

No WDCimento com a ação coCada a: 
$80.00 

-$40,00 
+$40,00 

O 
O 

$120.00 
-$60,00 
+$40,00 
+$20.00 

O 

Se a opção está barata. a arbitragem implica na venda a descoberto do ativo objeto. Isto na prática pode 
ser feito com empréstimo da ação ou através da venda de um derivativo, como por exemplo um termo. A 
arbitragem não tem riIco de preço e, certamente, é um bom ~o enquanto render qualquer centavo. Se 
existir pelo menos uma instituição financeira atenta para realizar esse ~o. então não luMrá 
oportunidade de arbitragem disponível com essa opção, o que implica que o preço da opção seja de $13,64. 
Essa é a condição de não-arbitragem, que diz que o preço tem que ser $13,64 ou. de outro modo. luMrá 
oportunidade de ganho sem riIco (ou oportunidade de arbitragem). 

Vale notar que a probabilidade da ação subir (q%) ou cair não afeta o preço da opção. mas a amplitude 
(volatilidade) desse movimento afeta a opção. O retomo esperado do ativo objeto não afeta a avaliação da 
opção porque estamOl avaliando a opção em termos do ativo objeto, logo. a probabilidade deste subir ou cair, 
já está incorporada 110 seu preço. Se a amplitude aumentasse, e o preço do ativo objeto pudesse ir para 
$140,00 ou $60,00 seria fácil mostrar que o preço justo da opção deveria ser maior. Nota-se que temos 
utilizado várias hipóteses sobre o funcionamento do mercado: existe comprador e vendedor de qualquer 
quantidade do ativo objeto ao preço de mercado; não há preço de venda e de compra. apenas um preço; não 
há risco de crédito DaS transações e a taxa de juros para qualquer pram é conhecida e não se modifica. 



s 

o exemplo acima pode ser fonna1izado para obtermos uma fórmula de calculo da quantidade de ações 
e títulos da carteira equivalente. Chamaremos o ativo oijeto de S, e supomos que ele pode subir para uS, com 
probabilidade q%, ou cair para tiS, com probabilidade (1-q%). A taxa de juros efetiva é constante e igual a r 
- 1 por período3

• 

s 

CCIIIl probabilidade (l-q) 

t=O t=1 

o valor de uma opção de compra, C(t), com preço de exercício K e vencimento no período 1 é: 

<
CII=MC{uS-K,O} 

C(O) 

CII =Mc{dS-K,O} 

t=O t=1 (2) 

Como foi visto, essa opção pode ser reproduDda através de uma carteira com A ações e um 
firumciameuto ou empréstimo no valor B. O valor dessa carteira nos períodos O e I, pode ser representado 
por: 

<
AuS+rB 

AS+B 

MS+rB 

t=O t=1 (3) 

Igualando os fluxos finais de (2) e (3), podemos obter facilmente os valores de A e B, pois basta 
resolver um problema simples com duas equações e duas incógnitas. 

AuS+rB=CII 

AdS+rB=Cd 

A CII-Cd 

(u-d)S 
B=uCd-dC. 

(u-d)r 
(4) 

3 A taxa de juros deve respeitar d < r < U. do contrário existe uma mbitragem básica. Se r<d, então 
devemos tomar todo dinheiro do mundo emprestado e comprar o ativo objeto, pois qualquer que seja o preço 
no período seguinte, supera a taxa de juros e proporciona lucro certo. Raciocínio análogo vale para o caso em 
queu<r. 
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As fórmulas de (4) permitem calcular exatamente as quantidades do atiw ~ e de títulos da c:arteira 
equivalente. A carteira dada por As + B tem que custar exatamente o mesmo que a opção (C= ÃS + B). do 
contIário existe uma oportunidade de aIbitrapm. Com alguma manipulação chrgamos a um formato 
conveniente: 

C=AS+B 

C.-CIl uCIl-dC. = +---;-=--"7~ 

u-d (u-d)r 

Podemos simplificar (5), fazendo: 

r-d 
p=

u-d 

u-r 
l-p=

u-d 

C(o)= [pC. + (l-p)CIl ] 
r 

(5) 

(6) 

A fórmula acima permite calcular o preço da opção como se fosse o valor esperado presente da opção, 
calculada segundo uma probabilidade p. Esta medida de probabilidade não tem li&açio alguma com a 
probabilidade original q. Ela é obtida em condições especiais de ~aIbitragem(como Da nota de pé de 
página 2) e conhecida como medida de martinpIa equivalente. O preço calculado desta forma iguala o 
retomo da opção à taxa de juros sem risco. como num mundo onde os inwstidores fossem todos neutros ao 
risco. e não se importassem com o risco, aceitando assim a mesma taxa de momo em todos os 
inwstimentos. Por isso essa técnica de cálculo de preço de opção é chamada de aw1iação neutra ao risco. O 
preço obtido por esta técnica é válido também num mundo onde os investidores não sejam neutros ao risco, 
porque a taxa de retomo esperado não entra no cálculo do preço da opção. 

Podemos estender o modelo de dois períodos, que é muito pouco realista, para um modelo binomial 
com grande número de períodos, e calculamos o preço da opção segundo a avaliação neutra ao risco. 

3 - Modelo Binomial 

Veremos a seguir o significado de aIbitragem através do modelo Binomial. segundo uma aborc:Iapm 
desenvolvida por Cox. Ross e Rubinstein (1979), Da verdade uma idéia originalmente sugerida por Willian 
Sbarpe. Supomos que o preço do atiw subjacente segue um processo binomial multiplicativo em períodos 
discretos. 
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8.4 
C.=C .. =Max{duS-K,O} 

SdcI 

CM =Max{d 2S-K,O} 

t=O t=1 t=2 

Pela avaliação neutra ao risco, a cada nó da árvore binomial, o preço da opção pode ser calculado como 
o valor atual do preço esperado, segundo a probabilidade p. Sabendo p e o valor da opção DO vencimento, 
basta andar para trás na árvore binomial até chegar ao preço da opção na data inicial. 

No período 1, o valor da opção nos dois estados, C. e C oi , é calculado por: 

C.=[pC-+(~-p)C_] 

C. =[pC.+~-P)cM] 

Aplicando o mesmo processo para C(O), chegamos facilmente ao preço justo da opção, de acordo com a 
avaliação neutra ao risco e um modelo binomial para o preço do ativo objeto. 

Para uma descrição melhor do comportamento do preço do ativo objeto, podemos tomar um número 
maior de períodos. O pen:entual de alta ou baixa do ativo objeto pode ser obtido da volatilidade deste4

: 

-a rt7 
d =e "J7" (1) 

onde: t é o prazo da opção de acordo com a medida da volatilidade, por exemplo, se tivermos 
volatilidade anual e a opção tiver meio ano de vida, então t=112. 

a é a medida da volatilidade do ativo objeto. 
n é o número de períodos em que fazemos o ativo objeto se movimentar. 

o Modelo Binomial pode ser facilmente calculado numa planilha eletrônica, como no exemplo 1 feito 
em planilha BXcel. 

4 Para obter (7) veja Cox et ali (1979). 
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EumpIo 1: Vejamos qual o preço da opção de compra de Telebrás-pn orC16', negociada na Bolsa de 
Valores de São Paulo - BOVESPA no dia 9/02196. 

Dados 
Data de exercício: 15/04196 
Preço de exercício(K): $56,00 
Preço da ação(S): $54,90 
Taxa de juro diária e efetiva(suposta constante 

durante a vida da opção): 0,11% 
VolaIilidade anual : 40% 
Número de dias úteis: 44 

Façamos n = 10, daí temos: 1=0,1746, d = 0.9485, u = 1,0543 e r = 1,00485 e ]FO,5326, a árvore 
binomial para o preço da ação pode ser descrita por: 

periodo 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 
54.00 57.88 81.02 64.33 87.83 71.51 75.39 79.48 83.79 88.34 1B14 

52.07 54.00 57.88 81.02 64.33 87.83 71.51 75.39 79.48 83.79 
49.39 52.07 54.00 57.88 61.02 64.33 87.83 71.51 75.39 

46.85 49.39 52.07 54.00 57.88 61.02 64.33 87.83 
44.44 46.85 49.39 52.07 54.00 57.88 81.02 

42.15 44.44 46.85 49.39 52.07 54.00 
39.98 42.15 44.44 46.85 49.39 

37.92 39.98 42.15 44.44 
35.97 37.92 39.98 

34.12 35.97 
32.36 

o preço da opção é facilmente obtido andando para trás na árvore binomial: 

periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.44 6.CE 8.14 1a64 13.57 16.87 2148 24.29 :.28.33 32.61 37.14 

2.62 3.79 5.37 7.41 9.S5 12.S5 16.31 19.m 23.75 'ZI.7t 
1.31 2.04 3.10 4.EI> 6.64 9.25 12.36 15.78 19 .. 

as> a85 1.42 2.32 3.73 5.EI> 8.EI> 11.83 
a11 a21 a4> 0.75 1.41 2.86 1.02 

0.00 aoo aoo aoo aoo o.ao 
aoo aoo aoo aoo 0.00 

aoo aoo aoo o.ao 
aoo 0.00 0.00 

aoo 0.00 
0.00 

o preço justo dessa opção negociada na Bovespa pelo modelo binomial é de $4,44. A carteira 
equivalente que define a operação de arbitragem deve ser recalculada a cada período. O delta pode ser obtido 
pela equação (4), e a cada período ele se modifica de acordo com o nó em que se está na árvore. 

No exemplo 1 os deltas são: 

, As opções de ação negociadas na BOVESPA tem no seu contrato cláusula de proteção contra o pagamento 
de dividendos. Quando do início da negociação EX, a opção tem seu preço de exercício ajustado. 
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0.191S 0.71 0.82 O.go O.se o.ge 1.00 1.00 1.00 1.00 t.oo 
0.45 0.57 0.71 0.83 O.SB O.se 1.00 1.00 1.00 t.oo 

0.29 0.41 0.55 0.70 0.86 0.97 1.00 1.00 t.oo 
0.15 0.23 0.35 0.51 0.72 0.92 1.00 1.00 

0.04 O.aJ 0.14 02S 0.46 0.82 t.oo 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 

Com O delta monta-se a carteira equivalente, que deve ser ajustada a cada período, pois ele se 
modifica. No vencimento da opção, a carteira equivalente deve valer exatamente o que vale a opção. 
reproduzindo assim o fluxo de caixa proporcionado pela opção. 

Para ilustrar, suponha que o preço do ativo oqeto tomou apenas o caminho de a1ta, caso em que os 
deltas estão todos na primeira linha da tabela acima O custo da carteira eYOlui "'&lIndo a taxa de juros 
(suposta constante) mais os pagamentos e recebimentos vindos da opção e do ajuste do delta. 

Dela o.EIl o. 71 0.82 o.go o.se o.ge 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Opcao (4.44) 

28.25 6.82 6.53 5.66 4.04 2.07 0.51 

CUsto Certeira 28.25 35.01 41.70 47.56 51.83 54.15 54.SB 55. 19 55.46 55. 73 58.00 

Esta carteira contém, no período 10, uma posição comprada em ação e uma posição vendida em opção 
com preço de exercício $56,00. O custo da carteira foi de $56,00. Com o exercício da opção, o dono da 
carteira recebe $56,00 e paaa exatamente o seu custo. A carteira tem valor final zero, como era de se esperar. 
Se a opção tivesse preço diferente de $4,44, então poderia se ganhar a diferença entre o preço de mercado e o 
preço justo, através da criação da carteira equivalente. 

Quanto maior o número de períodos em que se divide o prazo total da opção, maior a precisão do preço 
obtido. aMamente, também maior será o custo de processamento. A tabela abaixo mostra o grau de 
precisão que se pode obter no exemplo 2. 

n Premio Dlferenca 
3 4.6598 
6 4.4175 (0.2423) 

10 4.4416 0.0241 
20 4.4502 0.0087 
30 4.4489 (0.0013) 
40 4.4467 . (O.OO23J 

O modelo binomial é de fácil tratamento computacional e muito útil para certos tipos de opção, como 
por exemplo, do tipo americana, pois permite avaliar a cada período se é ~ o exercício antecipado. 

I 

J 
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4 - Comportamento dos Preços em Tempo Contínuo 

o modelo binomial visto na seção anterior é um tanto restritivo. permitindo apenas um conjunto finito 
de possibilidades para o preço do ativo. De fato. o preço dos ativos (financeiros ou não) é observado em 
períodos discretos e sua variação é limitada pelos centavos, ou as vezes tem uma variação mínima 
estabelecida pelas bolsas de valores. Não obstante a limitação existente no comportamento do preço dos 
ativos, esses podem ser conwnientemente modelados, se batados como contínuos. Na verdade. os modelos 
mntinU05 facilitam a oJ:tenção.de fórmulas fechadas. como é ocaso da fónnula de Black Scholes. 

No caso dos ativos finanariros como ações. títulos de renda fixa ou ainda commodities. uma 
característica importante é a aleatoriedade do seu comportamento. Muitas vezes. os preços também seguem 
uma tendência ao longo do tempo; no caso das ações. uma tendência positiva para cuopensar o investidor 
pelo risco assumido. PoItanto. o preço das 89àes pode ser modelado como uma variáwl que se movimenta 
com alguma tendência mas flutua aleatoriamente ao redor desta. Este tipo de movimento é conhecido como 
processo estocástico. 

Outra característica importante das ações. apontada por diversos estudos (veja Fama6 (196S) e 
Maodelbroot (1963». é de que o preço dos ativos finanariros não pode ser previsto com base em preços 
passados Em finanças isso é conhecido como eficiência fraca e. matematicamente. é chamado propriedade 
deMarkov. 

Um tipo de processo estocástico muito simples e bastante usado em modelos de finanças é o processo de 
Wiener (também chamado movimento Browniano). que é caracterizado por três propriedades. A primeira é 
ser um processo de Markov. ou seja. os preços futuros não dependem dos preços passados. apenas do preço 
~. A segunda é ter incrementos independentes, ou seja. qualquer variação .df no preço é independente da 
variação ocorrida em outro momento. A terceira diz que as variações tem distribuição norma1 com variância 
proporcional ao intervalo de tempo ocorrido. 

Vejamos mais formalmente o que é um processo desse tipo. Em tempo mntinuo. o processo de Wiener 
pode ser escrito como: 

dz=et.Jdt 

onde: z é um processo de Wiener. 
e ,= Variável Aleatória- (VA) normal padrão (seu valor esperado é Oetem variância I). 
dt = variação infinitesimal do tempo. 

(8) 

Dadas as características de &t. e tomando a equação (8) é fácil verificar que o valor esperado da 
variação de z é zero e sua variância é proporcional ao intervalo de tempo da variação: 

E(dz) = O 

Var(dz)=dt 

o processo de Wiener acima tem distribuição normal com média O e variância poporeional ao tempo. 
Podemos generalizar este processo adiciooando uma variáwl para tendência que chamaremos J' e outra para 
variância que chamaremos (J. Assim, ~se representar. com o processo de Wiener. o comportamento de 
variáwis que flutuam aleatoriamente ao redor de uma tendência. Eatendendo a equação (8) podemos 
escrewr um movimento Browniano com tendência através da seguinte equação: 

ds=pdt+udz (9) 

6 Para uma discussão atualizada sobre eficiência de mercado veja Fama(l99I). 
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o processo tis pode ser representado peJa soma de uma componente determinística (que é a tendência) 
com uma componente aleatória normalmente distribuída. O que temos na equação (9) é a soma de uma 
constante com uma variáYel aleatória normal. que resulta numa variáYel (da) também normal com média Jl e 
variância d. O termo CF (ou desvio padrão) determina a amplitude dos choques aleatórios que s súie ao 
100&0 do tempo e é conhecida como volatiJidade. Descrevemos DO exemplo 2. como se pode utilizar o 
processo da equação (10) para avaliar a evolução de uma variáYel aleatória. 

Para desenhar o comportamento de s. é conwniente uma aproximação c:tiJcreta de (9). segundo: 

tJs=pAt+CT&, JM (10) 

Exemplo 2: Seja s o preço de um ativo. com valor inicial igual a 1.00 e tendência de crescimento igual 
0.12 ao ano e variância igual a 0,20 (note que a variância é o quadrado da w'latilidade) ao ano 

(CT = .J0,2 ) . Para esta variáYel aleatória em particular. o processo pode ser escrito como (da equação 10): 

As=0,12At +&, .JO;1.At 

Descrevemos o movimento dessa variáYel com periodicidade mensal e para isso precisamos mudar os 
parâmetros de anuais para mensais. Essa equação descreYe apenas a wriaçio total e não a taxa de variação. 
logo. a média mensal é de 1/12 da média anual, ou seja. de 0.01 ao mês. Quanto à voJatilidade. um resultado 
simples de teoria de probabilidade mostra que a wriância da soma de V As independentes é igual à soma de 

suas wriâncias'. portanto. a voJatilidade mensal é de ~°'7{2 = 0,1291. 

O comportamento da variáYel s pode ser descrito peJa equação abaixo: 

S, = S'_l +0,01+0,1291&, (11) 

A variáYel e, pode ser facilmente produ7lda com um gerador de llÚn1er06 aleatórios a partir de uma 
distribuição normal padrão. Uma planilha eletrônica. como tacel por a:emplo. gera llÚn1er06 aleatórios para 
diversas distribuições'. Vale notar que não estamos prevendo o preço de S. apenas desenhando uma 
realização particular. Cada vez que recalcularmos (11). o caminho seguido pelo preço s se modifica. Isso 
combina com a propriedade de markov e com a suposição de eficiência fraca. onde preços passados não DOIS 

permitem prever o preço DO futuro. Com base nessa planilha. temos DO gráfico I(e na tabela 1) uma 
realização particular da VA & normal padrão e do processo de s. 

, A wriância da soma de variáveis aleatórias independentes, com mesma variância. é a soma das próprias 
variâncias. 

v..( n t. X,) = ~ar( X,) + var( ~,) + ... + var( X.~ = n var( X,) 
" 

O desvio padrão (DP) nos n dias é: Di n t x) = ~nvar( Xi) = J;,DP(Xi). rl 1=1 

• Pode-se usar dois procedimentos: um deles é aproximar 6, com a função ALEATÓRIOO. que gera 
números aleatórios entre O e 1. A soma de 12 desses números aleatórios (independentemen extraídos) 
menos 6. dá uma aproximação de um número aleatório com distribuição normal padrão. Outro prnr«Iimento 
é o gerador de números aleatórios do exc:el Ele deve ser carrepSo de exc:el1bt'bliotelanaliselanalysis.x11; com 
isso ele fica disponível DO menu de !ltilitários em Analisar dados. 
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Gráfico 1 - Trajetória de um Movimento Browniano Simples. 

A tendência pode ser facilmente desenhada a partir da equação (11), ~se E(s,) e fazendo 

E( ti)=O. Um interYalo de confiança também pode ser construído ao redor desta tendência. Uma YeZ que Ec 
tem distribuição normal. temos para um interYalo com 95% de probabilidade que a variável s deve ficar 
num interYalo de ± 1,96 desvios padrões. A ~ de s máximo e minimo (veja linhas carregadas no 
gráfico 1) pode ser descrita por: 

onde k é o número de anos. 

No modelo acima, a variação do nível do preço tem distribuição normal, mas esse é um comportamento 
impossível para O preço de ativos financeiros, porque pode ewentamlmente levar a preços negativos. No 
exemplo 1, se o preço inicial for $0,30 é fácil verificar que, para o mesmo sorteio aleatório, o preço chega a 
valores negativos como no gráfico 2. 

1.0 

0.5 

~O+-----~~~~~ 

-0.5 

-1.0 

Gráfico 2 - Trajetória de um Movimento Browniano Simples. 

A variação do preço não é uma variável adequada para se modelar de forma normal, a taxa de variação 
discreta também não serve porque a variação normal permite variação menor do que -100%, e, como se sabe, 
uma ação tem seu valor minimo limitado em O, implicando numa variação mínima de -100%. Para 
contornar esse problema trabalha-se a taxa contínua de variação do preço, que pode atingir variação negativa 
menor do que -100%, permitindo a aplicação do modelo normal. Esse tipo de taxa é a variação do logaritmo 
natural do preço e por isso o preço é dito ter distribuição lognormal. 

Se o preço de uma ação passa de 100 para 110, ela teve um aumento discreto de 10% e um aumento 
logarítmico 9,53%. Se ela aumentar 1lCMIIDel1te, agora para 132, temos um aumento discreto de 20% e 
logarítmico de 18,23%. Em termos discretos, o aumento total foi de 324'AI, obtido através da capitalização das 
duas taxas anteriores. No caso logarítmico basta somar as duas taxas, de onde se obtém 27,76%, que gera 
exatamente 132 se aplicado sobre 100: 

l00e°,l776 = 132 
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Se o preço da ação tivesse passado de $100 para $0,10, ao invés de $110, a taxa de retomo desta ação 
teria sido de -590%. A utilização de lopritmos é muito conveniente porque toma o cálculo linear, 
permitindo a utilização da distribuição normal para descrewr o comportamento (da taxa contínua de 
variação do preço) do preço dos ativos. O comportamento dinâmico de uma V A, cuja taxa de retomo 
contínua tem distribuição normal, pode ser descrito pelo chamado Movimento Browniano Geométrico
(MBG), descrito pela equação abaixo: 

dS 
-= J.I dt+u dz 
S 

onde: 11 e cr são constantes aIbitrárias. 

(12) 

o que esta equação diz é que a taxa contínua de variação de S tem distribuição normal. Para 
manipularmos essa equação é preciso um resultado impottante de cálculo estoc:ástico, conhecido como Lema 
deltô. 

O Lema de ltô nos permite calcular funções (ou transformações) de processos de ltô9
. Para entender 

melhor o lema de ltô convém uma analogia com séries de Taylor. Seja uma função F que depende de S e t , 
duas W2IIS diferenciável e S um processo de Itô. Então, a diferencial total dessa função é: 

tF tF lifF 2 
dF=-dS+-dt+--(dS) +R(S) 

(B â 2 (B2 
(13) 

Usualmente, os termos de ordem maior do que 1 desaparecem rapidamente, mas do processo de Itô, 

tem-se que (dS)2 = b2 (S, t )dt , e os termos contidos em R(S) desaparecem. Substituindo esse resultado na 

equação (13), tem-se o Lema de Itô: 

[
tF tF 1 2 ifF] tF dF= -+a(S t)-+-b (S t)- dt +b(S t)-dz â '(B 2 '(B2 ' (B 

(14) 

Com o lema de Itô e o Movimento Browniano Geométrico, pode-se obter o processo estoc:ástico para a 
variável Log(Sio que chamaremos x. 

9 Um conjunto particular de processos estocásticos, conhecido como processos de Itô, são dados pela 
equação abaixo: 

dS =a(S,t)dt+b(S,t)dz 

mais rigorosamente, o processo é : 

S, =So + fo a(Sn r)dr + fo o(Sn r)dzr 

10 Trataremos Los como o lopritmo neperiano. 



[
ax ax 1 2 2 tJlx] aX dx= -+pS-+-U S - di +oS-dz ai as 2 (B2 as 

onde: 

ax -o . ax _ 1 81- .. (B - S 

Substituindo e simplificando a equação acim3: 

. .. tJlx 1 
(B2 = - S2 
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(15) 

A variação de x ou a variação do Log(S) tem então distribuição normal com média (.u- ~2) e 

variância ~. 
O valor de x em qualquer momento T pode ser calculado com uma aproximação discreta, segundo: 

xT =x, +(.u- ~2)(T - I) +uJT -I &, 

Sabendo que Log(S-d = XT basta inverter para se obter S, = e.... e da equação acima: 

(16) 

No caso em que S é determinístico (ou 0=0). a equação (16) tnmsforma-se numa simples equação 
diferencial ordinária que descreve o crescimento JogJinear da variáwl S. Com essa equação pode-se 
descrever a evolução de S com certeza. 

dS 
S=.udl ~ 

A variável Il nada mais é do que a taxa contínua de crescimento de S. Vale notar que. caso S seja 
estocástico. a tendência de crescimento descrita por Il deve ser corrigida por ~ 12. 

Exemplo 3: Com base na equação 16 construímos o gráfico 3. usando o mesmo sorteio aleatório do 
exemplo 2. com preço inicial de $0.30. A linha fina é o MBG e a outra o MBS (mesmo do gráfico 2). daí 
pode-se comparar o caminho seguido pelo MBS (equação 11) com o MBG (equação 16) para uma mesma 
realização da variável aleatória &,. 
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Gráfico 3 - Comparação da Tngetória de um MBG e MBS. 
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o MBG parece um processo adequado para representar o movimento do preço das ações. Pode-se 
inclusive aproximar o MBG com um processo discreto do tipo binomial e as fórmulas de (7) fazem 
exatamente isso. 

É interessante verificar as implicações da distribuição logoormal sobre o preço das ações. Da equação 
(15) temos que % tem distribuição normal. que implica que a taxa de retorno contínua da ação tem densidade 
de probabilidade simetricamente distribuída ao redor de sua média, e poporciooal ao prazo em que foi 
calculada. A distribuição de % entre a data t=O e a data T é dada por: 

A função densidade de probabilidade (fdp) de %'%0 é então 

1 
-==e 
u~21tt 

(18) 

onde: -ex:> < %T < ex:> . 

Graficamente essa fdp tem o formato abaixo: 

-I -.1 J. Z 

Gráfico 4 - Função densidade de probabilidade normal 

Com algum algebrismo obtemos a fdp de ST, conhecida como distribuição lognormal. 
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-[ J.s(STIS.)-(P-~~)7 r 
20-2 7 (19) 

onde: 0< Sr<ex> . 

Graficamente seu formato é 

1 2 J , 

Gráfico 5 - Função densidade de probabilidade de uma VA lognonnal. 

Para efeito de comparação, vejamos o comportamento da ação de Telebrás-pn negociada no período de 
4/7194 a 26/1/96, Da Bolsa de Valores de São Paulo. No gráfico abaixo, temos a variação diária Da forma 
contínua 

Por inspeção e comparação com o gráfico (4), a descrição do comportamento do preço da ação de 
Telebrás-pn como lognorma1mente distribuída não é tão ruim. Mas as estatísticas básicas. como a c:urtosell 

de 15,45 e uma estatística de J~Bera de 6131 exclue a hipótese de normalidade da taxa de retomo 
continua Diversos estudos (Schwert (1989» mostram também que a voIatilidade varia com o tempo e com 
níwl de preço do ativo ~. Nessa situação, a solução exata deYe se basear em outro processo para o 
movimento do preço do ativo objeto. Vários artigos mostram soluções para diferentes processos, mas o MBG 
continua sendo o procec:IimeDto mais utilizado, devido à sua facilidade de cálculo e ampla literatura, que 
implica num custo menor para os praticantes. 

11 Kon(I984) explica a grande curtose enconttada Da distribuição das ações. reespecificando essa 
distribuição como uma mistura de distribuições normais. 
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5 - A Fórmula de B1ack-Scholes (FBS) 

Num artigo clássico, p1bIicado em 1973 no Joumal ri Political Economy, Fischer Black e Myrom 
Scholes apresentaram uma fórmula matemática para avaliar opções européias, que serviu de base para um 
enorme desenvolvimento da teoria das finanças, sendo amplamente utilizada por teóricos e praticantes12 em 
todo o mundo. 

No desenvolvimento da FBS, Black e Scholes tomaram certas hipóteses sobre o compoilamentO do 
mercado. Elas são . necessárias no desenvolvimento da fórmula, como apresentada por eles. Posteriormente, 
vários pesquisadores reJaxaram ou simplesmente abandonaIam algumas, mas obtiveram fórmulas hlstante 
diferen.tAes e até muito complicadas13

• As hipóteses necessárias para se chegar a FBS são: 

1. O preço dos atnos tem distribuiçio lopormaI. Esta permite a utilização da equação (12) para 
c:lesc:reYer o comportamento do ativo objeto. 

1. A tua de juro aio tem risco e a wlatilidade do amo objeto é coostallte. Com essas hipóteses a 
única fonte de risco da opção é o ativo objeto, que é eliminada pelo próprio ativo objeto quando construímos 
a carteira equivalente. 

3. Não existem custos de transação, im..,...., ou maraeas. A adição de qualquer um desses custos 
modifica a operação de arbitragem, levando a um intervalo de preço para a opção. 

4. O amo objeto aio .,.a dividendos ou qualquer outro rendimento durante a vida da opção. Se o 
ativo objeto rende algum dinheiro, obviamente a fórmula da opção deve levar isso em conta. Isso é 
facilmente modificável como mostra Merton (1973). 

5. Nio existem oportunidades de arbitraaem. Como foi visto na segunda seção, essa condição 
simpJesmente garante que o preço do modelo é o que está em vigor no mercado. 

6. A necodaçio com o amo objeto é contínua e o amo é diviJíftI. Essa hipótese permite que se use 
o modelo em tempo c:ootínuo. 

7. Vendas a de8ooberto do permitidas e pode se tomar emprestado ou aplicar qualquer quantia • 
tua de juros corrente. Isso permite que se faça a operação de mbitragem onde a carteira equivalente 
contém uma posição vendida no ativo objeto, permitindo assim a compra da opção quando ela for barata. 

Para se chegar à FBS podemos usar dois proc:edimentos. Um deles é calcular o valor esperado presente 
da opção. segundo uma medida de probabilidade neutra ao risco. O S"gundo é por arbitragem, semelhante ao 
adotado na seção 2, com a diferença de que, agora, o preço do ativo objeto segue um processo contímao Esse 
é um pmcwtimento tecnicamente menos elepnte que o primeiro, porém mostra como funciona a arbitntgem, 
que é um motivo muito forte para que o preço justo (secundo a FBS) seja o praticado pelo mercado. 

Com base na hipótese 2, o preço de uma opção depende apenas de duas variáveis, o preço do ativo 
objeto (8) e o tempo (t). pois o preço de exercicio (K), taxa de juros (r) e whdilidade (O') são tratadas como 
CODStantes Assim, chamamos a opção de C(SI). Aplicando o Lema de Itô a essa função e tomando as 
hipóteses 1 e 6, que permitem c:lesc:reYer o comportamento de S lIf'gI.ndo um processo do tipo (12), temos: 

(
ÔC ôC 1 1 1 & C) ÔC dC= -+pS-+-u S -- dt+uS-dz 
ôl ôS 2 ôS l ôS 

(20) 

12 É muito interessante a descrição de P. Bemstein sobre o desenvolvimento e aplicação deste e de outros 
modelos de finanças. 
13 Uma discussão interessante sobre essas hipóteses pode ser vista em Black (1989). Jarrow e Rudd (1982) 
relaxam a hipótese I, permitindo que o ativo objeto tenha outro tipo de distribuição. Merton (1973) relaxa a 
hipótese 2, de taxa de juros sem risco. Modelo com voIatilidade variável é introduzido por Co!t e Rosa 
(1976). A hipótese 3, de não existência de custos de transação é relaxada por Inprsoll (1976). A hipótese 4 é 
facilmente ~ por Merton (1973). A hipótese 6 de negociação contínua é contornada com modelos do 
tipo binomial. Thorpe (1973) modela O preço da opção quando da impuibilidade de vendas a descoberto. 
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enorme desenvolvimento da teoria das finanças. sendo amplamente utilizada por teóricos e praticantes12 em 
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mercado .. Elas .aão.1W'I!!!Sárias DO desenvolvimento. da fórmula. como apresentada por eles. Posteriormente. 
vários pesquisadores relaxaram ou simplesmente abandonaram algumas. mas obtiveram fórmulas bastante 
diferentes e até muito complicadas13

• M. hipóteses necessárias para se chepr aFBS são: 

1. O preço cios atiws tem distribuiçio lopormaL Esta permite a utilização da equação (12) para 
descrever o comportamento do ativo~. 

2. A tua de juro aio tem risco e a wlatilidade do atiw objeto é constaate. Com essas hipóteses a 
única fonte de risco da opção é o ativo ~. que é eliminada pelo próprio ativo ~ quando construímos 
a carteira equivalente. 

3. mo existem custos de trusaçio, impostos, ou maJ'IeIIS. A adição de qualquer um desses custos 
modifica a operação de aIbitragem. levando a um intervalo de preço para a opção. 

4. O atiw objeto aio pila dmdeDcIos ou qualquer outro rendimento durante a vida da opção. Se o 
ativo ~ rende algum dinheiro. obviamente a fórmula da opção deve levar isso em conta. Isso é 
facilmente modificável como mostra Merton (1973). 

5. Nio existem oportuDidades de arbitr...... Como foi visto na segunda seção. essa condição 
simplesmente garante que o preço do modelo é o que está em vigor no men:ado. 

6. A neaodaçio CDD o atiw objeto é contínua e o atiw é divisíwL Essa hipótese permite que se use 
o modelo em tempo contínuo. 

7. Veadas a descoberto do permitidas e pode-ae tomar emprestado ou aplicar qualquer quantia à 
tua de juros corrente. Isso permite que se faça a operação de arbitragem onde a carteira equivalente 
contém uma posição vendida no ativo ~. permitindo assim a compra da opção quando ela for barata. 

Para se chepr à FBS podemos usar dois procedimentos Um deles é calcular o valor esperado presente 
da opção. segundo uma medida de probabilidade neutra ao risco. O segundo é por aIbitragem. semelhante ao 
adotado na seção 2. com a diferença de que. agora. o preço do ativo ~ segue um processo (lODtÍmlO Esse 
é um prncwtimento tecnicamente menos elegante que o primeiro. porém mostra como funciona a arbitraprn. 
que é um motivo muito forte para que o preço justo (segundo a FBS) seja o praticado pelo mercado. 

Com base na hipótese 2. o preço de uma opção depende apenas de duas variáYeis. o preço do ativo 
~ (8) e o tempo (t). pois o preço de exercício (K). taxa de juros (r) e wIatilidade (a) são batadas como 
constantes M.sim. chamamos a opção de C(SJ). Aplicando o Lema de Itô a essa função e tomando as 
hipóteses 1 e 6. que permitem descrever o comportamento de S segundo um processo do tipo (12). temos: 

(20) 

12 É muito interessante a descrição de P. Bemstein sobre o desenvolvimento e aplicação deste e de outros 
modelos de finanças 
13 Uma discussão interessante sobre essas hipóteses pode ser vista em BIack (1989). Jarrow e Rudd (1982) 
relaxam a hipótese I, permitindo que o ativo ~ tenha outro tipo de distribuição. Merton (1973) relaxa a 
hipótese 2, de taxa de juros sem risco. Modelo com wlatilidade variável é introduzido por Cox e Rosa 
(1976). A hipótese 3, de não existência de custos de ttansação é relaxada por Ingenoll (1976). A hipótese 4 é 
facilmente ~ por Merton (1973). A hipótese 6 de negociação contínua é contornada com modelos do 
tipo binomial. Tborpe (1973) modela o preço da opção quando da impossibilidade de wndas a descoberto. 
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A equação (20) descreve o c:omportamento do preço da opção com base no tempo, no preço do ativo 
oqeto e no choque aleatório que afeta o preço do ativo oqeto. O primeiro passo para chegarmos à FBS é 
eliminar o termo aleatório da equação (20). Para isso, usaremos um procedimento de 8Ibitragem, igual ao 
utilizado no modelo bjnomial de dois períodos. Criamos uma carteira (P) com uma opção, uma quantidade 
A. do ativo objeto, e títulOl no valor de B (que podem ser uma capla;jo ou aplicação de dinheiro). Dado que 
a taxa de juros (contínua) é suposta coostante, podemos descrever a evolução de B setpJ11do: 

dB=rBdl (21) 

A carteira (P) vale a soma de cada um de seus componentes, isto é, a opção C, A. Se B dada por: 

1'(/) = C(S ,1) - AS + B (228) 

DiferenciaDdo a equação acima e substituindo (20), (21) e (12), temos abaixo uma equação (estocástica) 
para a dinâmica do valor da carteira. 

dP= -+ --A. +-u S --+rB dl+ --A. dz [
ÔC u{ÔC ) 1 2 2 ~C ] ro{ac ) 
ai as 2 as2 as (22b) 

A condição de não-arbitrapm obriga que a carteira valha zero no instante inicial e continue valendo 
zero durante a vida da opção. Se seu valor inicial fosse positivo e dP=O, então haveria uma oportunidade de 
lucro sem risco compI~se a carteira, pois haveria um lucro inicial e ao longo do tempo Dão existiria 
prejuízo ou lucro extra. Se o valor inicial é negativo pode-se vender a carteira e novamente obter-se um lucro 
certo e sem risco. Portanto, para oio haver lucro sem risco, seu valor inicial tem que ser zero, isso implica 
que C(S,t) = A. S - B (p(O)=O) no instante inicial. A condição dP=O, garante que a carteira continue valendo 
zero ao longo do tempo. Para cumprirmos esta condição basta eliminar O efeito do termo aleatório (cIz) e do 
tempo (dt). Então o problema é descobrir as quantidades A. e B que fazem com que 06 coeficientes de cIz e 
dt sejam iguais a zero. É fácil verific:ar que as quantidades abaixo tomam dP igual a zero. 

A.=ôc 
as 

B=-! ôC _ U
2
S

2 ~C 
r ai 2r as2 

(22c) 

. Determinamos uma quantidade de ações (Â) de títulOl (B) que tornam o valor dessa carteira 
invariante com o tempo. Com essa escolha eliminamos completamente todo componente aleatório da carteira 
P. Supondo que oio existe oportunidade de arbitrapm, temos 1'(0)=0, substituindo Â e B da equação 22c, 
em (228) chepnos à dinâmica (determinística) do preço da opção, dada pela equação abaixo. 

ac ac 1 2S2 ~C -rC+rS-+-+-u --=0 as ai 2 as2 
(23a) 

A equação (23a) é uma Equação Diferencial Parcial (EDP) sem termo aleatório algum, que descreve o 
c:omportamento do preço da opção ao longo do tempo e varia apenas em função do preço da ação. É 
coohecida como a equação de Black-Scholes. Temos agora um problema que se resume à solução de uma 
BDP determinística. Para solucionarmos a BDP e chegarmos ao preço da opção de compra tipo européia, as 
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condições abaixo chamada "de contorno" permitem obter uma solução com fórmula fechada para o preço da 
opção. 

C(S,T) = Mar{S-K,O} (23b) 

Existem várias maneiras de resolver o problema de 23a e 23b. por exemplo o método de diferenças 
finitas da seção 8. Wtlmott et ali (1995) mostram várias maneiras de resolver esse problema (veja também 
capítulo 10 de Duftie (1992». 

Um instrumento· muito poderoso para' resolver -EDP é o Teorema de Feynman-Kac (veja Klinger 
(1995». Esse teorema obtém a solução de EDP de segunda-ordem como um valor esperado com respeito ao 
processo~. 

A solução indicada pelo Teorema de Feynman-Kac. para o problema de (23a) e (23b) é: 

e -r(T~) E Mar{S - K O} , T' (24) 

onde: S segue o processo dado por (12). com r substituindo J.1. 
E, indica o valor esperado na data t (presente). 

Da equação (16) temos o valor de S no tempo T. 

Como s, é uma VA normal padrão. podemos obter o valor final da opção integ1ando para os valores 
positivos de ST - K. 

A solução dessa integral14 é a expectativa do valor da opção no vencimento. logo. multiplicando por 
e-r(T-t) temos o valor esperado na data t ResolwDdo esta integral chegamos a FBS. No artigo original. F. 
Black e M Scholes chegaram a FBS após identificarem que o problema de (23a) e (23b) era igual ao 
problema da equação de calor. já solucionado em física. 

Chegamos então à FBS. que está descrita na fórmula abaixo. Vale notar que estamos usando a taxa de 
juros na sua forma continua. 

14 A resolução dessa integral pode ser vista e exercitada passo a passo em V ARIAN (1995). 
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(25) 

onde: Nr.] é o valor da distribuição normal acumulada. 

A fórmula 25 pode ser rearrumada. de forma a ficarmos com um termo que é o valor atual do preço de 
exercício, o que facilita o proc:ectimento ()CIIItJWJtacional. 

,J K S ) + ,,' (T - t) ,J K S ) _ U

2 

(T - t) 
~ %r(T-t) 2 K L.U8l %r(T-t) 2 

C(S,t) = S N ~ - r(T-t) N ~ (26) 
u T-t e u T-t 

A utiHzação da FBS depende da correta quantificação de seus parâmetros. A wlatilidade (u) é o mais 

complicado deles, já que não é visível; por isso, dedicamos a seguir, uma seção à wlatilidade. A taxa de 
juros na fórmula (26) está no formato contínuo, logo, para o caso brasileiro, onde trabalha-se com taxa 
efetiva anuall

' , devemos alterar a fórmula para facilitar o trabalho compJtacional 
Se a volatilidade e a taxa de juros tiverem a mesma periodicidade, por exemplo forem anuais, o número 

rr -I) corresponde à fração do ano até o exercício da opção. Assim. chamando de 11 o número de dias úteis até 
o seu vencimento e tomando 252 dias úteis em um ano, temos: 

n 
T-t=-

252 

A taxa contínua e anual r tem a seguinte relação com a taxa efetiva anual i: 

Substituindo em (26): 

er(T-t) = (I +iyT-t) 

r = Log{I+i) 

u Até 1997, trabalhava-se com taxa mensal com capitalização diária e válida para apenas 1 dia útil, 
conhecida como taxa 0Yer. Desde janeiro de 1998, o Banco Central determinou que as taxas de juros 
praticadas pelo mercado, fossem tratadas no formato anual por dias úteis, com base em 252 úteis. Por 
exemplo, uma taxa de 300/083 equivale a uma taxa efetiva por dia útil de 

(I + 30%)~'2 -I = 0,104167%. 
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C(S,t) = SN(dl)- K ~ N(d2) 
(1 +i) 52 

(27) 

d2=dI-a~%.52 

A aplicação da FBS é bastante simples. ~se cuidar apenas da mensuração correta dos 
parâmeUos. especialmente quanto à periodicidade da taxa de juros e da volatilidade. Para ilustrar vamos 
aplicar esta fórmula à uma opção negociada no mercado. 

Exemplo 4. Tomando 06 dados do exemplo 1. da opção orC16 de Telebrás • negociada na BOVESPA 
no dia 9/01J96. 

Dados: 
Data de exercício: 15/04196 
Preço de exercício(K): $56.00 
Preço da ação (8): $54.90 
Taxa de juro anuall6

: 31.9229"1Ó 
Volatilidade17 

: 40% 
Número de dias úteis: 44 

Substituindo esses valores na fórmula (27) temos: 

dI 

54,90 40%2 (44/ ) 
+ 2 /252 56,00/ 

/ (I+31,9229%)~52 
--------------~===-----------=0~542 

40%~44;;.52 
d2=dI-40%~~52 =0,08715 

Com base numa tabela normal padrão ou uma função de planilha elelIÔDica (no exc:el é 
DISI'.NORMQ). facilmente chegamos ao preço da opção pela FBS: 

C(54,90;0)=54,90 N(0~543) - 53,36 N(0,0872)= 

= 54,90* 0,6004 - 53,36*0,5347 = 4,43 

16 Por simplicidade tomamos a taxa implícita no contrato futuro de DI. que vence em 1/04196 e supomos 
COJ1Rante para toda a vida da opção. 
17 Essa volatilidade foi calculada com base no preço de fechamento de Telebrás-pn entre 21/11/95 e 
29/01/96. 
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Na data inicial O, quando o preço da ação era de $54,90, o preço dessa opção, se&I,ndo o modelo BS 
deveria ser de $4,43. No mesmo momento, o preço de mercado dessa opção era de $ 3,20, então, ela estava 
barata. Teoric:amente, é posaMI ganhar essa diferença (preço justo menos o preço de mercado) através da 
compra da opção e venda de uma carteira equivalente, que é composta de ações de Telebrás-pn e de títulos 
de renda fixa Vale notar que o preço justo depende da correta avaliação da voJatílidade (do ativo oqeto) ao 
longo da vida da opção, da correta mensuração dos outros parâmetros da FBS e, de modo geral, da validade 
das hipóteses 1-8. Veremos em mais detalhes, na seção 9. como ewlui este negócio, que nada mais é do que 
uma arbitragem. 

Vale notar que o resultado acima, obtido com a FBS. é muito próximo do resultado do modelo 
binomial. Neste último, o preço cak:ulado foi de $4,44 (para 40 períodos) enquanto com a FBS obtivemos 
$4,43, portanto uma diferença de apeOas $0,01. Mostra-se que o preço do modelo binomial conwrge para o 
preço cak:ulado, se&lmdo a FBS, se usarmos as equações (7). 

Vários autores testaram o ~ da FBS ao mercado. Mas qualquer teste do modelo é na verdade um 
teste conjunto das hipóteses 1-8. Por exemplo, se o mercado não for eficiente, que é uma afirmaçio muito 
forte, o preço das opções praticado pelo mercado será diferente do modelo, o que certamente não invalida sua 
aplicação, ao conttário, o torna extremamente útil Os estudos mais conhecidos, para o mercado ~ 
americano. são GaIai (1977) e Macbeth e Mervi11e (1979). Para o Brasil. existe Baidya e Barros-Barreto 
(1987) e Becker e Lemgruber (1989). Macbeth e Merville defendem que a FBS subavalia opções in-the
money e superavalia out-or-the-money, Black (1976) e outros defendem o contrário. 

Um resultado prático e muito interessante da FBS vem de suas derivadas parciais. Supondo que a FBS 
representa corretamente o valor da opção, podemos avaliar o efeito de cada componente sobre O preço da 
opção através das derivadas parciais. 

c= f(S,K,u,n,i) 

tr,4=N(dl) > O 

tr N( dl-U~~52) 
-=- <O 

(I +i)"h*252 

éC [ S N'(dl)u K ln(l+i) I )] 1 
-= + + N,d2 ->0 
âJ 2~~52 (I + i)"h52 252 

éC n K N(d2) 
-. = (11+1)/ > O 
Ôl (1+;) 1:152 

~ = S~%.52 N'(dl) > O 

-,,1/ 
e /2 

onde: N'(x)=
.J21I 

(288) 

(28b) 

(28c) 

(28d) 

(28e) 

(28f) 
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Essas derivadas mostram que o preço da opção é tanto maior quanto maior a volatilidade. prazo. preço 
do ativo cqeto e taxa de juro. E é menor quanto maior o preço de exercício. Embora a volatilidade e a taxa 
de juros sejam tratadas como constantes, podemos fazer uma estática comparativa para verificar o efeito de 
mudanças DO nível dessas variáveis sobre o preço da opção. Isso é muito útil para se avaliar qual o tamanho 
da exposição ao risc:o de volati1idade. taxa de juros e preço do ativo objeto a que uma carteira de CJP9ÕeS está 
sujeita. A utilizaçio prática desta técnica pode ser vista em Bookstaber (1993) e V31g8 (1997). 

6 - Cálculo de VoIatilidade 

Esse é sem duvida o parâmetro mais discutido entre os praticantes do mercado. Se a hipótese 2 está 
rigorosamente correta, então o parâmetroCT é coostante. logo. a estimativa com base em valores passados 
leva ao valor de CT • que vai vigorar até o vencimento da opção. Ocorre que, na realidade. o preço do ativo 
objeto não tem volatilidade constante. como demonstram vários estudosll. Não obstante a volatilidade seja 
variável, o modelo continua sendo utiJj78do como se ela fosse constante e os praticantes apostam DO 

comportaJllento da volatilidade. O parâmetro que tem o maior impacto DO preço da opção é o preço do ativo 
cqeto, mas, nas operações de mbitragem. esse efeito é eJjminado com a compra ou WDda da carteira 
equivalente. A taxa de juros costuma variar muito pouco em períodos curtos. logo. SClbra a volatilidade como 
principal variável a afetar o preço da opção. 

É impossível saber com exatidão qual será o valor da vo1atilidade entre a data da negociação da opção e 
seu vencimento. Existem basicamente dois métodos: um deles é tomar alguma estatística com base numa 
amostra do passado .. O outro. é se basear na volatilidade implícita nas CJP9ÕeS disponíveis DO mercado. O 
método estatístico supõe que os dados passados permitem pnver o futuro. que é uma hipótese bastante forte. 
Desses proc:edimentos. o mais comum é tomar o desvio padrão da variação do logaritmo do preço do ativo 
objeto. Esse é o procedimento estatístico padrão para se calcular a vo1atilidade de uma série. DO caso a taxa 

contínua de variação do preço do ativo objeto. com distribuição normal [tJ.Ys R$ N(p, u >] . 
Deve-se calcular a variação do logaritmo da série de preços, e a volatilidade nada mais é do que o 

desvio padrão dessa série. Isso pode ser facilmente calculado numa planilha exce1 com a função 
DESVPAD(). 

(29) 

Se as variações contidas na amostra forem diárias (ou seja t é número de dias úteis~. temos a 
volatilidade diária Para passar para anual basta multiplicar pela raiz quadrada do número de dias úteis no 
ano. A justificativa para esse procedimento está na nota de rodapé número 7. 

Exemplo 5: Com base na cotação de fechamento de Telebrás-pn entre 21/11/95 e 29/01/96. obtívemos 

uma vo1atilidade diária de 2.49% e anual de 0,0249 J252 ::39,6%. Os dados estão na tabela 1 abaixo: 

11 Schwert (1989) mostra que ela varia, e tenta explicar essa variação como resultado de mudanças em 
variáveis macroeconômicas e alaYancagem da economia Haugen et ali (1991) mostram que novas notícias 
ou eventos justificam apenas % da variação da volatilidade. Também mostra-se que a volatilidade possui 
reversão à média e costuma ser maior (menor) quando cai (sobe) o preço do ativo cqeto. 
19 É discutível se devemos usar dias úteis ou corridos. Se a variância durante o fim de semana é. em média. 
três vezes maior do que num dia útil normal, então. faz sentido usar dias corridos. Alguns estudos (French 
(1980) mostram que o efeito do fim de semana não é muito maior do que de um único dia útil 
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Fechamento Varlacao Fechamento Varlacao 
L lca L 

22.11.115 -41 .• 0.031 28.12.15 -47.10 0.001 
23.11.15 043.10 0.G2I '0.12.15 -47.10 
2-4.11.15 42.30 (0.011) 28.12.15 .. ao (0.001 
'0.11.15 043.20 0.GZ1 Cl2.01.118 048.25 0.031 
28.11.15 42.10 (0.007) 03.01 .• 51.75 0.070 
21.11.15 -45.17 0.052 0-4.01._ 51.70 (0.001 
30.11.15 -47.80 0.052 OS.01.118 51.85 0.003 
01.12.15 -45.15 (0.035) 08.01 .• 52.. 0.012 
0-4.12.15 -45.70 (0.005) 08.01 .• 51.00 (0.0:21 
OS.12.15 -45.00 (0.015) 10.01 .• 51.00 
08.12.115 -45.«1 0.001 11.01 .• 52.10 0.037 
07.12.15 -45.50 0.002 12.01 .• 53.50 0.011 
08.12.15 -45.10 0.002 15.01 .• 53.. (0.000 
11.12.115 -45.ao 0.00-4 18.01 •• 52.70 (0.015 
12.12.15 .. 50 0.015 17.01.118 52.20 (0.010 
13.12.115 ".75 0.005 18.01 .• 52.10 (0.002 
1-4.12.115 ..... -40 (0.052) 11.01 .• 53.30 0.023 
15.12.115 ..... 00 (0.001) 22.01 .• 52.85 (0.001 
18.12.15 42.-45 (0.038) 23.01 .• 5-4.20 0.CJ25 
11.12.15 42.10 (0.001) 2-4.01 .• 53.10 (0.011 
20.12.115 ..... 30 0.OS1 28.01 .• 52.30 (0.CJ25 
21.12.15 -45.10 0.018 21.01._ 52.85 0.010 

Tabela 1 - Cálculo da VoIatilidade 

Esse é o procedimento estatístico básico, mas vários outros têm sido obtidos. Entre eles os cJyunados 

Estimackns de Valores .Extremos-~. Tomando como base o preço máximo e mínimo, segnndo 
apresentado por Parkinson (1976), a fórmula é: 

tIl =_I_~T (H, -L,Y 
1 T -1 "'-'-I 4log2 

onde : H é o losaritmo do preço máximo 
L é o logaritmo do preço mínimo 
T é O número de observações na amostra. 

(308) 

Garman e K1ass (1980) derivam estimadores com mais informações (preço de abertura. fechamento, 
máximo e mínimo) entre eles o que está a seguir: 

tIl =_I_~T [(H, -L, )1 + 0,6237 Al ] 
1 T-l ~'-I 2 

(3~) 

onde : .Â é o logaritmo do preço de fechamento 

Existem também diversos procwtimentos modernos de estatistica que tentam prever a voIatilidade. 
Como a volatilidade não é um processo explosivo, vários pesquisadores tem aplicado alguns modelos onde a 
wIatilidade depende de informações passadas São os modelos conhecidos como GARCH. Noh et alI (1994) 
mostram que a previsão de voIatilidade via GARCH tem ganho potencial que supera o custo de transação. 
Duarte et alI (1996a e 199&) descrewm e comparam esses vários estimackns estatisticos para o caso 
brasileiro. Barcinski et all (1997) comparam diversos estimadores tipo GARCH e sua aplicação ao Brasil . 

20 Ball e Torous (1984) avaliam em quanto aumenta a precisão da FBS, quando se utiliza EVE. Para o Brasil 
veja uma aplicação do EVB em Varga (1990). 
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Algumas questões práticas sobre estimação da voJatiJidade histórica merecem ser discutidas. A 
primeira é O pram da amostra qfjJiozada, quão extensa deYe ser a amostra para prever Wilel3mente a 
wlatiJidade. Quanto maior a amostra, maior o nível de wnfiança estatística obtido. mas também maior a 
quantidade de infOl'lD39ÕeS antigas que podem não ser mais relewntes. A segunda quesaão é o intervalo de 
tempo do preço wletado (dados diários, semanais mensais, ... ). se a distribuição do preço é lognormal. endo 
não deYe fazer muita diferença o tamanho do intervalo. A terceira e última. é que preço usar: fechamento,. 
abertura, média ou vários destes. Alguns estudos. como Garman e Klass acima, combinam esses vários 
preços. Possivelmente uma quantidade maior de preços seja melhor por incluir mais informação Da 

estimativa.. Sobre todas essas questões não existem provas definitivas da melhor alternativa. Duarte (1996a) 
desc:reYe. aplica e wmpara diversos estimadores de voJatilidade histórica para o Brasil. 

Outro procectimento de cálculo de voJatilidade muito wmum entre praticantes, é usar como referêocia a 
voJatilidade embutida no preço de opçê5es que estão sendo negociadas. O cálculo é feito por iteração até se 
descabrir qual a wIatilidade fUDplícita) que gera atr.MÍs da FBS o mesmo preço negociado no mercado. Ao 
se calcular a implícita é preciso tomar cuidado em obter cotações para a opçio e o preço do ativo ol:!ieto que 
sejam do mesmo iNfante, pois, do wnuário, essa não seria uma voJatilidade possíwl de sei wmprada DO 

mercado. Muitos autcns (veja Latané e Rendleman(1976) e Chitas e ManMter (1978» usam alguma 
ponderação das voJatilidades disponíveis ou ainda tomam a opçio mais 1II-tM-mtNII)1 (Becken (1981», mas 
também não existe nada wnclusivo sobre a eficácia deste procectimento 

Exemplo 6: Com base nas cocações de 9/02196 (veja exemplo 4) obtivemos as If31dntes voJatilidades 
implícitas para diversas opçê5es de Telebrás-pn negociadas naquele dia 

Opcao 
Preco da Opcao 
Preco de exercicio: 
VoIatilidade Implicita: 

OTC35 
5.60 

52.00 
20.00% 

OTC16 
3.20 

56.00 
26.03% 

OTC8 
1.50 

60.00 
26.46% 

OTC2 
0.65 

64.00 
27.51'" 

A partir de 1987 (após o crash de outubro) notou-se nos EUA que a voJatilidade implícita das opçê5es de 
compra wm menor preço de exercício era maior do que as de maior preço de exercício. gerando uma curva 
voJatilidade versus preço de exercício wm formato próximo de um sorriJo (por isso o nome de curva smüe). 
A razão para isso, segundo praticantes (Rubinstein (1994», é de que a demanda por opções de venda out of 
the ltIOMJ' (preço de exercício muito baixo) alJmentou demasiadamente por parte de inYestidores interessados 
em proteção wntra queda no preço do ativo ~. Dada a relação de paridade entre opçio de compra e de 
venda (put-call pority) a voJatilidade de uma opção de compra in the ltIOMJ' (K < S) equivale a da opção de 
venda out ofthe money. Portanto, por essa relação de arbitragem. a demanda por opções de venda out ofthe 
money passou para opções de compra in the money, gerando a curva s0rriJ021. 

No Brasil não existe, até o momento, estudo sobre o assunto, mas pelo menos para o dia 9/02196 o 
efeito sorriso, wmo mstuma se apresentar nos EUA, não está presente nas opções de Telebrás. 

7 - Método de Monte Carlo 

Esse método foi aplicado ao problema de opções inicialmente por Boyle (1971). Consiste em simular 
possíveis realizações do valor da opção no seu vencimento e, wm um grande número de simulações, calcular 
O seu valor esperado. O preço da opção é calculado wmo num mundo neutro ao risw, desmntandcHe O 

valor esperado final pela taxa de juros sem risco. Matematicamente é como simular a fórmula (24). Se o 
ativo objeto segue um movimento browniano geométrioo podemos tomar a fórmula (16) para gerar um 
grande número de valores, extraídos aleatoriamente. para S, no vencimento da opçio. Assim, para cada 
número aleatório (extraído de uma distribuição normal padrão) temos uma realização particular de S e. 
wnsequentemente. podemos calcular o valor final da opção usando (23b). A simples média aritmética destes 

21 Derman e Kani (1994) mostram wmo obter um preço para a opçio que seja compatível wm a voIati1idade 
variando de acordo com a curva sorriso. 
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números é um estimador do seu valor esperado. e seu valor presente à taxa de juros sem risco é o preço da 
opção num mundo neutro ao risco. 

Com uma planilha eletrônica podemos facilmente gerar esses números aleatórios. como foi visto na 
nota 8. Para se ter um resultado significatiw dew-se gerar uma grande quantidade de valores finais para o 
derivatiw~ quanto maior essa quantidade, mais preciso o resultado. A quantidade ótima de números 
aleatórios depende do grau de precisão que se quer do preço da opção. Um intervalo de confiança para o 
preço da opção, com 95% de probabilidade, pode ser calculado por: 

1,96 w C 1,96 w 
m- JM < JC<m+ JM 

onde M é a quantidade de números aleatórios gerados 
c.., é o preço calaalado ""8"ndo Monte Carlo 
w é o desvio pICbão da amostra obtida por MC 
m é a média da amostra obtida por MC 

É necessário uma quantidade muito grande de números gerados aleatoriamente, para se ter um preço 
com boa preciaio, mas isso não é um grande problema, porque os oomprtadores atuais são rápidos e ágeis o 
suficiente. Além disso, existem várias técnic:as para acelerar esse processo. São técnic:as que reduzem a 
variância da amostra, aumentando sobremaneira a precisão do resultado (veja Hull(l993» . 

.EumpIo 7: Tomando novamente os dados do exemplo 4, para o opção orC16 de Telebrás, vejamos 
como ficam os cálculos pelo método de Monte Carlo. 

Dados: 
Preço de exercício (K): $56,00 
Preço da ação (S): $54,90 
Vo1atilidade: 40% 
Prazo: 441252 = 0,1746 
Taxa de juro anual: 31,9229% 

A taxa anual e contínua é r=Log{I+0,319229)=27,7% . Da fórmula (16) podemos calcular o 

preço final da ação, num mundo neutro ao risco, ""8"ndo~ 

E o valor da opção no vencimento é 

A tabela 2 contém 30 valores finais para opção, gerados aleatoriamente por uma planilha excel. 
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Nwnero 
Precoa 

Valor da 
vista no 

Aleatorlo vencimento 
Opcao 

1.818 
0.4250 
0.8171 85.110 
0.7574 84.48 

(0.1222) 55.87 
(0.4838) 52.41 
(1.3130) 45.83 
(1.01!134) 47.41 
(1.0«)4) 47.75 
(1.3880) 45.07 
(1.1882) 48.50 
(0.4713) 52.48 
0.8281 83.08 

(0.7007) 50.54 
0.8728 83.58 

(0.0407) 58 ..... 
0.2513 58.211 
0.4258 81.01 

(0.1874) 55.25 
(1.1277) 
1.13110 

Por essa amostra, o valor final médio da opção é 4,34 e seu valor atual é 

e-O,lnz0,1746 = 4,13. 

o intervalo com 95% de confiança para este preço é de [$1,29;$6,97], que é muito grande e 
praticamente toma inútil o resultado obtido. Assim, é muito importante gerar uma amostra grande de 
números eloo diminuir a variância do erro. 

Uma outra simulação com 10.000 observações gerou um valor atual para a opção de $4,41. O método 
de Monte Carlo é muito útil para derivativos que dependem de mais de um processo 00 tem um PJ88"M""'> 
final não tão simples como uma opção européia Não serve para cálculo de preço de opção americana. Uma 
descrição mais detalhada deste método, com aplicação ao Brasil, cálculo das letras gregas e uso de algumas 
técnicas para ctiminuir a variância, pode ser visto em Duarte(1997). 

8 - Método das Diferenças Finitas 

Apresentado originalmente por Schwartz (1977), este método consiste em resolver numericamente a 
EDP do título derivatiw dado pela equação (23a) e (23b). A EDP é transformada num conjunto de equações 
de diferença que são resolvidas iterativamente sujeitas às condições de contorno, como (23b). 

O pram total do derivatiw (7) é dividido em n pedaços com AI = Tln. O preço do atiw oijeto é 
suposto variar entre zero e um valor máximo S_ , a partir do qual a opção tem muito pouco valor n» 
intrinsec:o. O espaço para a variação de S também é dividido em m pedaços. Com isso, temos uma matriz 
com (m+ 1Xn+ 1) possíveis preços para a opção e o preço corrente da opção será o da data inicial na linha m, 
(onde o preço do atiw objeto também iguala seu preço corrente). Para limitar o conjunto de preços que a 
opção pode assumir, tomamos OS limites dados pelas condições de contorno: que são, no caso de uma opção 
de compra européia, iguais a: 



C(S,T) = Max{S-K,O} 

C(O,t)== ° 
C(S_,t) == S_ - K 
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(31) 

A primeira condição dá simplesmente o valor da opção no seu vencimento. a .'nda atribui o valor 
zero para uma opção cujo ativo cqeto vale O. A terceira diz que acima de um certo preço do ativo objeto. a 
opção vale aproximad;gnente seu valor intrínseco. As duas últimas aproximações tentam se beneficiar das 
propriedades assintóticas da opção. Dois métodos podem ser usados para se chegar ao preço corrente de uma 
opção: o implícito ou o explícito. O primeiro é muito demorado porque demanda a solução de um conjunto 
grande de equações. por isso vamos ver apenas o .Indo 

Pelo método das diferenças finitas explícitas aproximamos a BDP dada por (23a). fanmdo: 

iJ 2 C Ci+lJ+l + Ci+lJ-l - 2Ci+J.J 

ôS2 = AS2 
(32) 

Substituindo em (23a) temos: 

(33) 

; = O,l, ... ,n;j = O,l, ... ,m 

1 ( 1. 1 2.2 ) aJ = --rjAt+-u J AI 
l+rAl 2 2 

Exemplo 8: Tomamos novamente os valores do exemplo 4 e calcuIamos o preço dessa opção pelo 
método das diferenças finitas explícitas. com 1FI0 e m=20. Arbitrariamente usamos um intervalo de 
variação no preço da ação igual a AS = 5. Pelas equações de (31) sabemos todos os preços da opção quando 
1FI0. $=O e S=S_ (neste 5-=$99.80). A tabela 3 inostra o resultado. para um preço de Telebrás de 
$54.89 (que é muito próximo de $54.90) o valor conente dessa opção é $4.40. 
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Ternpo(N) 
O 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 

0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.02 0.01 0.00 ·0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.13 0.011 0.011 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.112 0.50 0.38 0.28 0.11 0.11 0.05 0.02 0.00 0.00 
1.115 1.71 1.47 1.23 O •• 0.75 0.52 0.31 0.12 0.00 ..... 4.011 3.75 3.41 3.011 2.. 2.28 1.84 1.34 0.78 
7._ 7.55 72fJ 1.84 1.47 1.011 5.. 5.25 4.80 4.34 

12.10 11.71 11.45 11.12 10.7'1 10.45 10.11 I.TT 1.45 1.14 
11.71 18.43 11.13 15.84 15.54 15.26 14._ 14.17 14.«1 14.13 
21.50 21.25 2D.. 20.73 20 .• 2D.11 11.12 11 .• 11.31 11.12 
21.30 2IS.0II 25.87 25.84 25.41 25.18 24.11 24.84 24.38 24.11 
31.00 30.84 30.87 30.41 30.211 30.011 21.87 21.83 21.37 21.10 
35.52 35.41 35.30 35.17 35.04 34._ 34.74 34.55 34 .• 34.011 
31.80 31.75 31._ 31.83 31.58 31 .• 31.41 31.32 312fJ 31.011 

43.80 43.80 43.80 43.80 43.80 43.80 43.80 43.80 43.80 43.80 

Tabela 3 - Aplicação do Método das Diferenças Pinitas Explicitas 

Esse método equivale a uma árvore ttinomial. É muito útil para opções americanas. 

9 - Arbitragem e Hedg~ Dinimico 

A negociação de opções ocorre com investidores interessados em especular com o preço do atiw oqeto. 
obter proteção contra algum ewnto (fazer um lutdge). ou tentar ganhar atbitrando o preço da opção com o 
preço do atiw oqeto. taxa de juro e wJatilidade. 

Essa atbitrapm. em pral. toma determinado modelo para o preço da opção e tenta reproduzi-la com 
base numa carteira equivalente. O processo de reprodução da opção também é chamado hedge dinâmico. 
porque tenta reproduzir o valor final compraDdo e vendendo diariamente o atiw oqeto até o vencimento da 
opção. como no modelo binomial (seção 3). Como discutido em Teixeira (1995). o hed.ge neste caso tem a 
intenção de proporcionar o ganho de atbitragem e não proteger uma carteira previamente existente. Assim, 
quando a PBS mostra que uma opção está cara. não basta apenas wndê-la, é necesaário também isolar o 
efeito de cada compoueDte do preço da opção. O efeito do preço do atiw oqeto pode ser pan:iaJ.mente 
eliminado com O delta-hed.ge. No momento em que O preço da opção retomar ao preço dado pela PBS. ela 
deve ser recomprada e o hed.ge desfeito. Se ela continuar cara. basta ajustar o delta diariamente até seu 
vencimento. que o lucro final estará próximo do esperado (desde que 06 outros parâmetros do preço da opção 
também não variem). O raciocínio inverso vale para o caso da opção barata. 

Um negócio muito comum DO mercado brasileiro são as operações de finaDciamento com opções 
(conhecida DO mercado internacional como ctII1tt1Wl coll). onde. para cada opção de compra wndida compra
se uma unidade do atiw oqeto. Do ponto de vista da PBS. essa estIatégia de negócio é equivalente. em 
pral. a uma posiçio comprada DO atiw objeto mais uma aIbitragem. ao invés de uma simples arbitragem. 
Pinanceiramente perdHe dinheiro quando o preço do atiw objeto cai 

No caso de uma opção de compra européia que segue as hipóteses da PBS. se o preço de mercado (C.) 

for maior do que o preço dado pela PBS. devemos vender a opção e comprar fi. = 8C / 8 S do atiw e 

tomar emprestado a diferença. Se a cada instante fizermos esse negócio (já que PBS é contínua) temnos 

-I 
I 
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reproduzido perfeitamente o valor teórico da opção. Ocorre que é impossível fazer esse ajuste continuamente 
e os praticantes costumam faze-Io uma vez ao dia6 

• 

A quantidade 8 ser adquirida do ativo objeto para cada opção vendida é c-bmnada delta (da letra grega 
A), daí o nome delta "+ (também chamado ra2ào de hedge), e o seu valor é: 

ôC = N(dl) 
ôS 

(34) 

Exemplo 9: Tomando novamente 8 opção de compra de Telebrás-pn do exemplo 4, vejamos como fica 
8 arbitragem entre 8 opção negociada no mercado e 8 carteira equivalente: 

Para simular 8 evolução do preço da ação usamos um Moote Cuio conforme 8 equação 16. 

Se o preço de mercado dessa opção é $3,20 e o preço peJa FBS é $4,43, espera-se ganhar 8 valores de 
Iqe. $1,17, vendendo 8 carteira equivalente, comprando 8 opção e fazendo delta hedge. O preço da ação foi 
sim1llado tomando uma voIatilidade de 40%. O resultado dessa sim1llação está na tabela 4. A compra da 
opção e venda (8 descoberto) da ação rendeu, incluindo juros, $1,30. e 8 opção vale .-o no vencimento 
(virou pó), logo, o ganho total foi de $1,24 8 valores da data de vencimento, que equivale em valor atual a: 

~30 = 1,24 

(~319229)~51 

6 O ideal é o ajuste mais frequente possível. mas devido aos custos de transação e bid/osIc. 8 frequência do 
ajuste certamente afeta o resultado. LelaDd (1985) discute esta questão. 
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Preco Razao Valor da car1elra Total EvoIucao 
Data 

2 54.97 aED13 aa; aa; 29.84 
3 53.78 a5457 (2.~ (2.~ 28.89 
4 54.43 0.57.29 1.48 1.48 28.4) 
5 53.29 a5175 (2.95) (2.95) 25.48 
6 55.11 a519B3 4.48 4.48 29.96 
7 52.62 a4784 (8.31) (6.31) ZieB 
8 51.84 0.43ED (22)) (22)) 21.51 
9 52.58 a4673 -UM 1.84 Zi18 

10 51.74 a4217 (2.36) (2.36) Zl84 
11 51.16 a3B89 (1.78) (1.78) 19.CIt 
12 51.35 a3913 D.23 D.23 19.33 
13 Sl07 a33J1 (3.56) (3.56) 15.79 
14 48.28 02274 (4.48) (4.48) 11.33 
15 -rT22 a17e8 (2.39) (2.39) 8.96 
16 -rT.85 0.1961 aB'2 aB'2 9.89 
17 48.CIt a1m1l a14 a14 1a04 
18 48.87 0.1429 (2.63) (2.63) 7.~ 
19 45.13 aas18 (2.78) (2.78) 4.87 
:oD 48.01 a1aJ3 a87 a87 5.54 
21 48.84 a1~ ass ass 8.50 
22 -rT.21 0.1283 0.26 a2B 8.78 
23 48.eB a1aJ3 (1.19) (1.19) 5.58 
24 -rT.CIt a1071 a29 a29 5.88 
25 4J.12 0.15m 3.62 3.62 9.51 
26 48.5'3 0.0748 (4.94) (4.94) 4.59 
27 48.64 a07D4 (0.21) (0.21) 4.39 
2B -rT.-rT aasn O.fI) afl) 5.19 
29 48.32 a04B8 (1.78) (1.78) 3.41 
3> 48.90 aa;48 a2B a28 3.70 
31 45.51 aC1234 (1.43) (1.43) 2.28 
32 48.e8 a0417 a88 a88 3.14 
33 45.24 a0122 (1.33) (1.33) 1.81 
34 43.85 aCXB1 (O.4J) (O.4J) 1.41 
35 4).71 aaD1 (0.12) (0.12) 1.29 
38 Cl.5O aam (O.CD) (O.CD) 1.29 
37 Cl.:oD aam (O.CD) (O.CD) 1.29 
38 39.93 aam (0.00) (O.CD) 1.29 
39 39.87 aam (O.CD) (O.CD) 1.29 
4) 39.4J o.am (O.CD) (O.CD) 1.29 
41 Cl.83 aam (O.CD) (O.CD) 1.29 
~ Cl.57 aam (O.CD) (O.CD) 1.3> 
43 Cl.85 (O.CD) (O.CD) 1.3> 
44 42.79 1.3) 

Tabela 4 - Hedge Dinâmico e Evolução da Carteira 

O resultado da arbitragem depende principalmente da wlatilidade realimda Se a opção está barata, e a 
operação de arbitragem se coostituiu na compra da opção, quanto mais volátil o ativo ~, mais lucrativa 
será a arbitrapm. No exemplo acima a wlatilidade realimda foi de 41,73%. Se a wlatilidade fosse de 30%, 
o preço justo da opção deveria ser de $3,54 e o resultado da arbitrapm seria de $0,34. Para a mesma 
amostra aleatória, é fácil wrificar que o ganho seria $0,25. O resultado da arbibagem difjcilmeote será igual 
ao ~, porque mesmo forçando uma distribuição normal para taxa de variaçio do preço da ação, 
podem sair números mais ou menos favoráveis à arbitragem, uma wz que o delta hedge não é realizado 
continuamente e sim a intervalos diários e discretos. Sendo o hedge feito em intervalos discretos, o 
arbitrador ficará comprado ou vendido durante o intervalo de tempo em que é feito o hedge, e 
consequentement, deYe sofrer um lucro ou prejuím devido a essa posição. Figlewski (1989) faz uma 
interessante avaliação do efeito do nível da wlatilidade, custos de transação e ajuste da razão de hedge sobre 
a arbitragem. 

Muitos praticantes, apostam no comportamento da wlatilidade. Alguns, como Costa (1997). negociam 
trechos futuros da wlatilidade. 
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Sugestões de Leitura 

Modelo BiDemUaI 
Veja o artigo original de Cox & R.ubinstein (1979). que também está reproduzido em Cox & Rubinstein 

(1985). Também uma ótima descrição desse modelo em português está em Simonsen Leal (199&). inclusive 
com exerácios muito interessantes. 

Proceaos estoCÍIlticoI e .... ..,ncações 
São encootrados de maneira muito simples e cqetiva em Dixit e Pind.yck (1994). 
Testes do Modelo BIKk-8cboles 
A aplicação do modelo Black & SchoIes ao mercado norte americano deve ser vista em Galai (1977) e. 

no caso bra5i1eiro. em Baidya & Barros Barreto (1987). 
Método de Mc.te CarIo e Diferaaças Finitas 
Vejal{ull (1993) e W11mott (1995). 
Volatilidade 
Para c:álculo da wJatilidade veja Garmam & K1ass (1980) ou Varp (1990) com aplicação ao mercado 

brasileiro. 
Testo Básico de Opções 
Bessada (1993). Lemgruber (1992), CbaDce (1995) 

Tato Mais Avançados de Opções 
Hu11 (1992), JarroweTumbull (1996), Neftci (1996) ouDuftie (1992) 

Exercícios 

1) Seja uma ação com preço à vista $100. esse preço pode apenas subir 20% ou cair 20%. A taxa de 
juro para tomar dinheiro emprestado é 25% e para aplicar é de 18%. Qual o preço correto de uma opção de 
compra com preço de exerácio $100 ? B o que acmtece com esse preço quando há um custo de 5%. pago 
antecipacIamente sobre o valor da ação. para alugar a ação? 

2) Com base nos dados do exemplo 1. calcule o delta e avalie a carteira equivalente se o preço de 
Telebrás seguir o caminho: 

1 O 1 2 3 4 I 8 7 8 • 101 
84.10 12.071 84.101 17.88'1 84.101 17.88'1 81.022 17.88'1 84.101 17.88'1 81.G22 

3) Recalcule a carteira equivalente e o preço justo da opção do ex:erácio 1. se ao invés de opção de 
compra for uma opção de venda. Tome a taxa de juros constante de 10%. 

4) Seja uma opção de compra européia. com preço de exerácio $100. quando o ativo ~ está cotado 
em $100 e a opção tem três períodos até seu vencimento. A taxa de juros efetiva por período é de 10% e a 
cada período o ativo objeto pode subir 20% ou cair 20%. Calcule o preço dessa opção, se o preço de 
exerácio se modifica para $80 no segundo período. se o preço do ativo ~ estiver abaixo de $80. Use a 
átwre binomial. 

5) O fluxo de caixa de uma empresa. medido em milhões de reais. segue um movimento browniano 
com média 20 por ano. variância 900 e valor inicial $100 milhões. Qual a probabilidade deste fluxo ficar 
neptivo em 1. 2 e 3 anos? 

6) Seja uma ação cujo preço segue um movimento browniano geométrico. com média 150/oaa. variância 
450/088 e valor inicial $77. Qual o intervalo para o preço desta ação no prazo de um ano com 95% de 
probabilidade. 
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7) Calcule a taxa (contínua) de rendimento mensal e bimensal de uma ação cujo preço é de $100 DO 

mês 1, $120 no mês 2, e $144 no terceiro mês. 

8) Analise o comportamento de um processo estocástico dado pela ""guinte equação: 

dr=(a-r)dt+rudz 

onde a e Cf são constantes e dz é um processo de wiener. 

9) Seja um ativo x que segue um movimentobrowniano simples com médiam e variâocia li, usando o 
Lema de 00 mostre qual o processo para z=é'. 

10) Qual a fórmula para o intervalo de confiança com 95% de probabilidade, do preço de uma ação que 
segue um processo lognormal? 

11) Seja um ativo cuja wIatilidade anual é de 100%, qual sua wIatilidade mensal e por dois ano&? 

12) (de 1. Hull) Suponha que x é a Taxa Intema de Retomo- (TIR) no formato continuo de um título 
que paga $1,00 no período T. Suponha que x segue um processo do tipo: 

dx=a(xo -x)dt+sxdz 

onde a. Xo. e s são constantes positivas e dz é um processo de Wiener. Qual é o processo seguido pelo 
preço do título (supstão: aplique o Lema de OO)? 

13) Se a taxa de juro nominaI aumenta de 1% para 150% ao mês, em quanto deYe aumentar o preço de 
uma opção? 

14) (de Simonsen LealI996b) Suponha que o preço no mercado spot de um ativo seja igual a 150, e 
que exista uma opção cujo vencimento é daí a 25 dias e cujo preço de exercício é 200, que a taxa de juro 
diária seja 1% e que a wIatilidade seja 5%. O governo faz um pacote econômico com uma tablita, usando 
um defIator de 1% ao dia, a qual servirá para deflaciooar o preço de exercicio. Após o pacote a taxa de juro 
diária é reduzida para 0,2% ao dia . Com o anúncio do pacote o preço do ativo sobe 10% instanfaJlMmente, 
enquanto a wIatilidade pennatV"M a mesma. Pede-se determinar o preço da opção após o plano. 

15) Explique porque o método de monte-carlo não serve para calcular o preço de opção americana. 

16) Seja um administrador de carteira que cuida de $100 milhões supcwtameute investidos de acordo 
com índice Bovespa. Assuma que 06 únicos contratos de opção de venda e de compra com liquidez são at
the-money. Cada contrato tem um tamanho de $ 1 milhão e prazo de seis meses. 

a) Que tipo de proteção esse administrador pode obter com esses contratos? 
b) Qual O fluxo de caixa da carteira após a compra de 100 opções de venda? 
c) O que deYe ser feito para proteger 90% do patrimônio do fundo? 
d) Se não existirem opções de venda o que pode ser feito para proteger a carteira? 

17) (de 1arrow e Tumbull, pg 245) Um gerente de fundo de pensão espera receber uma entrada de 
recursos em 90 dias e quer investir numa determinada ação. O preço desta ação ~ é de $25. O gerente 
ficaria muito feliz se em 90 dias a ação estivesse sendo vendida por $25. E o máximo preço que ele pagaria é 
de $30. 

Uma instituição financeira inovadora cXerece ao gerente o seguinte produto. Se O preço da ação estiver 
acima de $30, O gerente pode comprar a ação por $30. Se estiver abaixo de $X, ele paga $X. Se o preço 
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estiver entre $X e $30. o gerente paga o preço de mercado. O valor mínimo de $X deve ser determinado pela 
instituição fi1l3llQÚra. tal que o preço do produto seja zero. 

Use as seguintes informações: 
voIatilidade: 27.25% 
taxa de juros: 6% 
dados anuais e ano com 365 dias 

3) Identifique as duas opções implícitas no produto. 
b) Cálculo o valor de X 
c) recalcule 3 e b para uma whdilidade de 34%. 

18) Quanto vale administrar um fundo de ações com $100 milhões, num mercado com 40% de 
wlatilidade anual e taxa de juro de 20%3a. que paga 20% de pe1fomumce lu ? 

19) Qual o equivalente diário ela voIatilidade de uma ação. com 70% de voIatilidade anual? 

10) Tendo em vista analisar 3 Telebrás-pn. em 31/8/94. o Sr. Pi.na decidiu calcular 3 voIatilidade 
histórica desse papel. 

Data Cotacao 
11.08.94 46.23 
12.08.94 46.63 
15.08.94 47.35 
16.08.94 48.16 
17.08.94 49.89 
18.08.94 50.10 
19.08.94 51.06 
22.08.94 53.35 
23.08.94 52.84 
24.08.94 52.02 
25.08.94 53.55 
26.08.94 51.92 
29.08.94 53.66 
30.08.94 54.06 
31.08.94 53.35 

3) Tome as cotações acima e determine 3 voIatilidade histórica (anIl3Iizada) com base nos últimos 5.10 
e 15 dias úteis. 

b) Discuta os motivos ela diferença nos resultados. 
c) Dois dias depois. o Sr. Pi.na. devido 3 mudança no mercado. resolveu reavaliar seus cálculos. Assim 

sendo. refaça as contas ela voIatilidade histórica com base nos 5 elO últimos dias. mas não esqueça de 
considerar as duas últimas cotações: 

Data 
1.09.94 
2.09.94 

Cotacao 
53.35 
52.74 

d) Explique porque diminuiu 3 wlatilidade. Se 3 cotação de Telebrás-pn tivesse aumentado. o resultado 
seria o mesmo? 
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li) Com base nas wIatilidades históricas para 10 dias obtidas no exercício 2Oc, o Sr. Pina resolveu 
avaliar o preço das opções de Te1ebrás-pn. 

a) Determine o preço pela FBS de 0I'C32, de Te1ebrás-pn com vencimento dentro de 20 dias úteis e 
preço de exercício de $55. Suponha que a taxa (over) do COI DO período fosse de 6%. 

b) O preço de 0I'C32 no dia 2/9/94 fechou em $2.20. Essa opção esta cara ou barata? Discuta. 

22) Prossrguindo na análise do mercado de opções. o Sr. Pina resolveu fazer uma análise da 
voIatilidade implícita das opções. 

a) Determine a wIatilidade implícita de 0I'C32, do exercício 2~. (~em termos anuais) 

b) Qual a melhor medida de voIatilidade: histórica, implícita ou a que vai acontecer? Como estimá-la? 

c) Que tipo de operações você sugeriria ao Sr. Pina, e quais os riscos enwlvidos? 

23) (Operação de Financiamemo) Após assistir um curso sobre o modelo Black-Scholes, o Sr. Pina, 
que é responsável por operação de 8Ibitrapm no mercado de opções. resolveu adotá-Io em seus negócios. 

a)Em 2/9/94 0I'C32 foi cierecida a $1,70. A esse preço qual a taxa de financiamento embutida nessa 
opção? 

b) Compare o fluxo de caixa de um financiamento com a simples compra da opção com lu!dge na ação 
srguindo a estratégia tradicional de BS. (assuma uma taxa over constante e igual a 6%) 

Ul.W.Y4 5:135 
02.tm.94 52.74 
mtm.94 47.54 
oatm.94 49.68 
a5.tm.94 52.53 
tm.tm.94 52.74 
12.tm.94 53.55 
13.tm.94 53.68 
14.tm.94 53.04 
15.tm.94 SlOO 
1atm.94 51.81 
19.tm.94 51.4> 
2J.tm.94 49.SB 
21.tm.94 52.43 
22.tm.94 53.04 
Zitm.94 53.86 
2B.tm.94 52.02 
27.tm.94 51.72 
2B.tm.94 52.33 
29.tm.94 54.a5 

c) Discuta sobre os riscos desses negócios. 

cf) Determine e interprete o coeficiente gama e theta de 0I'C32 em '1J9/94. 
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