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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma estratégia de ‘arbitragem estatística’ com 

opções de compra europeias. O algoritmo desenvolvido realiza uma avaliação dos 

valores nominais de uma variável aleatória (𝑍), baseada na derivada de Radon-

Nikodým, em conjunto com uma pré-seleção de trades formando um subconjunto da 

base de dados selecionado a partir de uma análise paramétrica sobre o modelo. Para 

a construção do algoritmo utilizaram-se as opções de compra de PETR4 negociadas 

desde 02 de janeiro de 2015 até 11 de dezembro de 2019 bem como todos os preços 

de fechamento da ação PETR4 para as mesmas datas. A partir da consolidação dos 

dados, realiza-se um fitting da distribuição de retornos do ativo PETR4 para uma 

distribuição correspondente a uma mistura de densidades de distribuições gaussianas 

,utilizando o teste de Kolmogorov-Smirnov, e assim se obtém uma aproximação 

empírica para a probabilidade observada, ou seja, ‘a’ medida de probabilidade do 

‘mundo’ real (  ℙ ). Em paralelo, desenvolve-se algebricamente a partir da equação de 

apreçamento de uma opção Call uma forma de estimar a probabilidade de ocorrência 

do evento preço no vencimento ser superior ao strike, ou seja, a medida de 

probabilidade no ‘mundo’ neutro a risco ( ℚ ).  

A partir da obtenção desses valores, calcula-se a variável aleatória 𝑍 (razão entre as 

probabilidades dadas pelas medidas ℚ  e ℙ ) e aplica-se a estratégia dividindo-a em 

duas fases: avaliação paramétrica dos fatores para determinação da sensibilidade dos 

resultados obtidos; análise combinando a variação entre os diferentes parâmetros da 

análise anterior. A avaliação de qualidade da estratégia é baseada na distribuição de 

seus retornos, cálculo da mediana e média dos retornos das simulações. Outro 

objetivo deste estudo é sugerir uma estratégia de arbitragem estatística no mercado 

de opções de compra europeias que seja independente da escolha do modelo de 

precificação (“model free”) e que consiga explorar as discrepâncias e especificidades 

do mercado de ações e opções brasileiro.  

 

Palavras-chave: arbitragem estatística, derivada de Radon-Nikodým, medida neutra 

ao risco, medidas de probabilidade ℙ e ℚ, fitting, mistura de normais, Kolmogorov-

Smirnov. 



ABSTRACT 

The objective of this work is to present an ‘arbitrage statistics’ strategy that trades Call 

options in Brazilian derivatives market. The developed algorithm performs an valuation 

of the nominal values of a random variable (𝑍), based on Radon-Nikodým derivative, 

together with a pre-selection of trades forming a subset of the database base selected 

from a parametric analysis over the model. To build the algorithm, a database of 

PETR4 Call options traded from January 2th, 2015 to December 11 th, 2019 was used, 

as well as all closing prices of the PETR4 share for the same period. From the data 

consolidated we realize a fitting process on the distribution of returns of PETR4 for a 

mixture of gaussian densities distribution (here called Mistura de Normais distribution), 

considering the Kolmogorov-Smirnov test, obtaining this way an empirical observed 

probability, in other words, the probability measure of the “real world” (ℙ). In parallel, 

from the pricing formula of a Call option we develop algebraically a way to estimate the 

probability of occurrence that an option be superior to its strike, in other words, the 

probability measure in the risk-neutral world ( ℚ ). Based on these values, the aleatory 

variable 𝑍 (ratio between the probability measures ℚ  and ℙ) is calculated and the 

strategy is applied by dividing in two parts: first, the parametric assessment of the each 

factor analysis and the execution of a sensitivity analysis over the results. Second, 

applying the “refined” strategy (adjusted based on the previous assessment) 

considering the combination between each different factor from the previous phase, 

obtaining the final results. The quality assessment of the strategy is based on the 

distribution of returns and the calculation of the median and average of the returns from 

the simulations. Another objective of this study is to suggest to financial market an 

arbitrage statistics strategy for derivatives market that is independent of the choice of 

the option pricing model (“model free”) and that is able to explore possible 

discrepancies and singularities of the Brazilian stock and options market. 

 

 

Keywords: arbitrage statistics, Radon-Nikodým derivative, risk-neutral world, measure 

of probability ℙ e ℚ, fitting, mixture of gaussian densities distribution, Kolmogorov-

Smirnov. 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Total de contratos em aberto de Call (Branco) e Put (Amarelo) de S&P500 ........ 15 

Figura 2 - Total de contratos em aberto de Call (Branco) e Put (Amarelo) de Ibovespa ....... 15 

Figura 3 – Exemplo de aplicação da transição entre “mundo” ℙ e ℚ .................................... 30 

Figura 4 - Distribuição dos Retornos n x n-1 ........................................................................ 35 

Figura 5 – Distribuição de Retornos n até n-15 x n-15 até n-30 ........................................... 36 

Figura 6 – Distribuição de Retornos n até n-30 x n-30 até n-60 ........................................... 36 

Figura 7 – Distribuição de Retornos n até n-45 x n-45 até n-90 ........................................... 37 

Figura 8 - Representação das Janelas de fitting e execução da estratégia .......................... 39 

Figura 9 - Ilustração da estatística de Kolmogorov–Smirnov ................................................ 41 

Figura 10 - Fluxograma fitting Mistura de Normais ............................................................... 42 

Figura 11 - Comportamento dos parâmetros θ, 1 − θ, 𝜇1, 𝜇2 , 𝜎1 e 𝜎2 para cada lag 

considerando a Janela Móvel 02-01-2010 até 02-01-2015................................................... 43 

Figura 12 - Comportamento dos parâmetros θ, 1 − θ, 𝜇1, 𝜇2 , 𝜎1 e 𝜎2 para alguns lags 

considerando a Janela Móvel 02-01-2010 até 02-01-2015................................................... 44 

Figura 13 – Gráfico de uma função Strike x Preço Call ........................................................ 48 

Figura 14 - Fluxograma determinação 𝑓(𝑥) e 𝑓′𝑥 ................................................................. 52 

Figura 15 - Ilustração fitting Vencimento 18/01/2015 para Trade Date 02/01/2015 .............. 52 

Figura 16 - Gráfico de Probabilidades e Z com Trade date 02/01/2015 e vencimento 

19/01/2015 ........................................................................................................................... 55 

Figura 17 - Fluxograma da Estratégia .................................................................................. 57 

Figura 18 – Arranjo da Estratégia considerando o cenário base .......................................... 59 

Figura 19 - Principais considerações para a estratégia ........................................................ 59 

Figura 20 – P&L acumulado por variação ao longo do tempo .............................................. 62 

Figura 21 – P&L acumulado por variação de fator ............................................................... 62 

Figura 22 - Retorno PETR4 e Volatilidade histórica ............................................................. 64 

Figura 23 - P&L por variação Fator 2 ................................................................................... 65 

Figura 24 - P&L por variação Fator 3 ................................................................................... 65 

Figura 25 - P&L por variação Fator 4 ................................................................................... 66 

Figura 26 - P&L por variação Fator 5 ................................................................................... 66 

Figura 27- P&L por variação Fator 6 .................................................................................... 67 

Figura 28 - P&L por variação Fator 7 ................................................................................... 67 

Figura 29 - P&L por variação Fator 8 ................................................................................... 68 

Figura 30 - P&L por variação Fator 9 ................................................................................... 68 

Figura 31 – P&L Acumulado por variação de Fator .............................................................. 70 

Figura 32 – Distribuição das trajetórias do P&L acumulado por Variação de Fator .............. 70 

Figura 33 – Distribuição dos casos de P&L positivos por fator ............................................. 72 

Figura 34 - P&L acumulado ao longo do mês para o ano de 2015 ....................................... 72 

Figura 35 - P&L acumulado ao longo do mês para o ano de 2016 ....................................... 73 

Figura 36 - P&L acumulado ao longo do mês para o ano de 2017 ....................................... 73 

Figura 37 - P&L acumulado ao longo do mês para o ano de 2018 ....................................... 74 

Figura 38 - P&L acumulado ao longo do mês para o ano de 2019 ....................................... 74 

Figura 39 - Gráfico do Ativo PETR4 em 2019 ...................................................................... 75 

Figura 40 - Gráfico % de Acertos para cada caso simulado ................................................. 77 

Figura 41 - Histograma P&L Acumulado da estratégia considerando todos os casos gerados

 ............................................................................................................................................ 77 



Figura 42- Exemplo de caso de Underfitting e Overfitting .................................................... 87 

Figura 43 - Exemplo de determinação coeficientes .............................................................. 89 

Figura 44 - Comparativo da distribuição dos retornos para 1 dia ......................................... 90 

Figura 45 - Comparativo da distribuição dos retornos para 5 dias ........................................ 91 

Figura 46 - Comparativo da distribuição dos retornos para 10 dias ...................................... 92 

Figura 47  - Teste de Raiz Unitária via Método ADF ............................................................ 94 

 

  



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Exemplo de Resumo de Dados obtidos para Opções de PETR4 ....................... 38 

Tabela 2 – Apresentação de parte dos resultados obtidos para o fitting Mistura de Normais

 ............................................................................................................................................ 43 

Tabela 3 - Exemplificação da resultados espaçados obtidos para o fitting Mistura de Normais 

considerando a Janela Móvel 02-01-2010 até 02-01-2015................................................... 44 

Tabela 4 - Exemplificação da construção da curva Pré ........................................................ 50 

Tabela 5- Exemplo de Tabela Consolidada de Dados parte 1 ............................................. 54 

Tabela 6 - Exemplo de Tabela Consolidada de Dados parte 2............................................. 54 

Tabela 7 - Exemplo de Tabela Consolidada de Dados parte 3............................................. 55 

Tabela 8 - Definição de cenário base por fatores da estratégia............................................ 58 

Tabela 9 - Variações de cada Fator da Estratégia para análise preliminar ........................... 60 

Tabela 10 – Tabela resumo P&L por variação de fator ........................................................ 61 

Tabela 11 - Variações de cada Fator da Estratégia para análise refinada ........................... 69 

Tabela 12 – Resumo Resultados estratégia com resultados refinados ................................ 71 

Tabela 13 – Distribuição por fator dos casos com P&L positivo ........................................... 71 

Tabela 14 - Análise dos principais casos da Estratégia Refinada ........................................ 77 

 

  



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO.............................................................................................................. 13 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.......................................................................................... 18 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ....................................................................................... 24 

3.1. O modelo de Black & Scholes ................................................................................ 24 

3.2. Distribuição Mistura de Normais ............................................................................ 26 

3.3. Mundo Neutro a Risco e medida de Probabilidade ................................................ 28 

3.3.1. Medida de Probabilidade ℚ ............................................................................ 28 

3.3.2. Medida de Probabilidade ℙ ............................................................................. 29 

3.3.3. Transição entre os mundos ℙ e ℚ .................................................................. 30 

3.4. Fitting Polinomial e Mínimos Quadrados ................................................................ 32 

4. METODOLOGIA ........................................................................................................... 34 

4.1. Invariância Temporal ............................................................................................. 35 

4.2. Extração de dados ................................................................................................. 37 

4.3. Fitting Mistura de Normais da distribuição dos Retornos ....................................... 39 

4.4. Estimativa da medida de probabilidade ℚ .............................................................. 45 

4.5. Interpolação da curva futura Pré ............................................................................ 49 

4.6. Fitting polinomial .................................................................................................... 51 

4.7. Determinação da derivada de Radon-Nikodým ...................................................... 53 

4.8. Desenvolvimento da Estratégia ............................................................................. 56 

5. RESULTADOS ............................................................................................................. 58 

5.1. Análise Paramétrica ............................................................................................... 58 

5.2. Análise da Estratégia refinando os parâmetros ...................................................... 69 

6. CONCLUSÕES............................................................................................................. 78 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 84 

APÊNDICES ........................................................................................................................ 86 

Apêndice A – Método de fitting Polinomial e do Método de Mínimos Quadrados ............. 86 

Determinação da ordem do polinômio .......................................................................... 86 

Representação em código ............................................................................................ 89 

Apêndice B – Inspeção Visual de Invariância Temporal ................................................... 90 

Apêndice C – Teste de Raiz Unitária ................................................................................ 93 

 



13 
 

1. INTRODUÇÃO  

Os instrumentos derivativos não são recentes no Mercado Financeiro, contudo sua 

compreensão assim como seu ‘correto’ apreçamento ainda são desafiadores para 

parte dos agentes atuantes nessa área. 

Em 1973, Fischer Black e Myron Scholes apresentaram seu famoso modelo de 

precificação de opções europeias baseado no trabalho desenvolvido por Bachelier e 

a equação diferencial da difusão. Desde então, o mundo de derivativos nunca mais foi 

o mesmo e o desenvolvimento de novos modelos de precificação evolui 

vertiginosamente. 

Embora existam diversos modelos de precificação de opção, muitos apresentam uma 

limitação em comum: a necessidade da determinação ou estimação da volatilidade do 

ativo, a exemplo: o modelo de Black & Scholes em que tal parâmetro é considerado 

constante. Contudo, percebe-se que tal premissa em alguns casos pode ser aceita 

enquanto em outros não parece adequada, pois a volatilidade não permanece igual 

ao longo de todo o tempo (heterocedasticidade). 

Nesse contexto, uma estratégia de tomada de risco no mercado de opções que seja 

pouco dependente do modelo de precificação escolhido ou pouco dependente da 

estimação da volatilidade do ativo é, em princípio, atraente. Deste modo, surgiu a ideia 

de desenvolver uma estratégia que explore uma vertente de arbitragem estatística 

com base nas estimativas de diferentes medidas de probabilidade e que a torne 

independente de um modelo de precificação, ou seja, “model-free”. 

A base para tal estratégia reside em identificar discrepâncias entre a probabilidade 

estimada a partir dos dados históricos e uma comparação com a probabilidade 

estimada a partir dos preços efetivamente negociados em mercado. Uma premissa 

essencial para o uso de tal perspectiva é da “invariância da distribuição dos retornos” 

do ativo de interesse, ao longo do tempo, assim como certo conhecimento de 

modelagem de base de dados. 

Interessante destacar, no período considerado neste trabalho, algumas 

peculiaridades do mercado financeiro brasileiro quando comparado ao mercado 
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internacional e que reforçam os benefícios do desenvolvimento de uma estratégia de 

arbitragem estatística: 

1. Observando a Figura 1 e Figura 2 é possível constatar uma clara diferença do 

padrão do total de contratos em aberto de opções Call e Put no mercado 

brasileiro contra o americano, onde a quantidade de contratos de Put do 

mercado americano (em amarelo) sempre supera a quantidade de contratos de 

Call (em branco), sugerindo que o mercado americano compreende que o 

instrumento de derivativos é mais utilizado para a proteção do portfólio que para 

alavancagem. 

Observando o mercado brasileiro, constata-se que a realidade é diferente e que 

na grande maioria do tempo o total de opções Call supera o de opções Put, 

principalmente em períodos de “Bull-Market”, demonstrando assim viés mais 

“pró-risco” (“risk-on”) dos participantes do mercado. 

2.  Outro fator relevante que favorece a necessidade de uma estratégia deste tipo 

é o fato de que no mercado brasileiro a prática de venda a descoberto de ações 

não é muito disseminada, uma vez que a menor liquidez do mercado brasileiro 

aumenta o risco do participante sofrer “short squeeze”. Sendo assim, dada a 

menor liquidez para realização de operações de venda podemos considerar 

que existe um “viés implícito” para a compra das ações brasileiras.  

3. O último fator relevante que favorece a necessidade desta estratégia é o fato 

de que um mercado em alta (“Bull-Market”) é muito mais propício aos 

segmentos financeiros que em um mercado em baixa(“Bear Market” ), pois as 

mais diversas linhas de negócios ( Research de Bancos, Investment Banking, 

Corretora, fundos de investimentos, etc) apresentam maior movimentação e 

maior número de receitas em virtude de um mercado de ações aquecido. 

Sendo assim, é de interesse da grande maioria dos participantes do mercado 

financeiro que o “Bull Market” permaneça, desta forma, novamente vemos um 

viés de posicionamento | pensamento dos participantes para/com os ativos. 
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Figura 1 - Total de contratos em aberto de Call (Branco) e Put (Amarelo) de S&P500 
 Fonte: Bloomberg 

 

Figura 2 - Total de contratos em aberto de Call (Branco) e Put (Amarelo) de Ibovespa 
Fonte: Bloomberg 
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Entendidas as motivações que corroboraram para o desenvolvimento deste estudo, 

desenvolve-se uma estratégia de arbitragem estatística tomando-se por base uma 

potencial discrepância entre medidas de probabilidade, onde a derivada de Radon-

Nikodým vincula as medidas de probabilidade ℙ (mundo cuja medida de probabilidade 

é real) e ℚ (mundo neutro a risco), e busca-se explorar a razão entre as mesmas 

(representada pela variável aleatória 𝑍).Tentando identificar valores críticos 

associados a possibilidades de ganhos, tendo como benefício adicional de se evitar 

lidar com modelos de precificação de opções específicos (model free). 

Em outros termos, decidiu-se comparar a estimativa da probabilidade atribuída a 

eventos do tipo: 𝑃{𝑃𝑟𝑒ç𝑜 ≤ 𝐾} = ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢
𝐾

0
 assim como 𝑃{𝑃𝑟𝑒ç𝑜 > 𝐾} = ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢

∞

𝐾
 

em que a função densidade de probabilidade ora é expressa na medida ℙ, ora 

expressa na medida ℚ. Desse modo, ao se fazer a razão entre ambas as medidas de 

probabilidade acumulada 𝑍 =
𝑃ℚ

𝑃ℙ
  obteve-se uma variável não negativa que pode 

sugerir oportunidades de arbitragem estatística, indicando momentos de exposições 

“ativas” (compra da opção) e outros de exposição “passiva” (venda da opção). 

O ativo escolhido foi a ação de Petrobrás, PETR4, e suas opções Call de PETR4 

devido a sua elevada liquidez no mercado brasileiro e cuja base de dados disponível 

é extensa o suficiente para permitir uma análise de ‘longo’ prazo, considerando desde 

02 de janeiro de 2010 até 11 de dezembro de 2019 para a base de dados de ações e 

02 de janeiro de 2015 até 11 de dezembro de 2019 para a base de dados de opções. 

Modelou-se a distribuição dos retornos de PETR4 a partir de um fitting baseado no 

teste de Kolmogorov-Smirnov para uma distribuição aproximada pela Mistura de 

Normais (mistura de densidades de distribuições gaussianas), considerando uma 

janela de retorno de 5 anos, partindo da validação da premissa de invariância temporal 

da distribuição dos retornos do ativo. 

Em paralelo à modelagem da Mistura de Normais, realiza-se uma manipulação 

algébrica a partir da fórmula de apreçamento de uma opção Call em conjunto com um 

fitting polinomial de 5ª ordem de forma a obter uma expressão aproximada para 

medida de probabilidade ℚ. 
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Obtidos as medidas de probabilidades ℙ e ℚ, calcula-se a razão entre estas medidas 

para cada trade da base de dados e aplica-se a metodologia da estratégia 

desenvolvida, verificando assim os resultados obtidos e a independência da escolha 

do modelo de precificação de opções. 

Este trabalho é composto por 6 capítulos. No capítulo dois é apresentada a revisão 

bibliográfica acerca dos modelos, técnicas e estudos já realizados para o mercado de 

opções e que estão de alguma forma relacionadas ao tema tratado. No capítulo três 

são apresentados os principais fundamentos teóricos e conceitos necessários para o 

desenvolvimento deste trabalho. O capítulo quatro detalha os passos adotados no 

desenvolvimento desta dissertação, desde a coleta e tratamento dos dados, até o 

método de comparação dos resultados que fundamentaram a conclusão. No capítulo 

cinco, são apresentados os resultados simulados pela estratégia dividindo em duas 

etapas: análise paramétrica e análise refinada. O último capítulo conclui o trabalho 

sintetizando as respostas encontradas pela pesquisa e direcionando os possíveis 

caminhos a serem seguidos para continuidade do desenvolvimento do tema 

abordado. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Neste capítulo, são apresentadas as principais contribuições acadêmicas referentes 

ao tema desta dissertação e exploradas suas relevâncias de maneira cronológica, de 

forma a convergir para o tempo presente e contextualizar assim a inserção, o 

momento e avanços que este trabalho propicia ao tema. 

Louis Bachelier é considerado um dos pais das finanças quantitativas e precursor da 

teoria moderna das probabilidades. Bachelier [1900] apresentou em sua tese de 

doutorado o desenvolvimento e utilização do movimento Browniano (descoberto pelo 

biólogo Robert Brown em 1827) em aplicações no mercado de financeiro.  

Por muitos anos a contribuição de Bachelier não foi devidamente reconhecida e 

inclusive renegada sua aplicação prática pelo mercado de opções, haja vista que 

naquela época a área de finanças quantitativas ainda era um ramo pouco explorado 

dentro do campo da matemática em si e por muitas vezes tratada como um segmento 

a parte e pertencente a área de estudos de Jogos de Azar e Especulação, onde o 

próprio título de sua tese de doutorado já remetia a tal campo “Théorie de la 

spéculation”. 

Anos mais tarde Bachelier desenvolveu a teoria do processo de difusão, onde 

apresentava aquela que ficou conhecida como a equação diferencial para difusão. 

Equação esta que seria a base e arcabouço para o desenvolvimento dos futuros 

modelos de precificação de opções. 

No início do século XX, Andrei Kolmogorov desempenhou papel fundamental no 

desenvolvimento da teoria axiomática da probabilidade bem como a base da teoria da 

medida, principalmente com suas várias publicações a partir da década de 1930, 

cabendo uma menção em particular para a obra Grundbegriffe der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung [1933] (Traduzido em 1956 para “Foundations of the 

Theory of Probability”) cuja importância e contribuição à sociedade acadêmica lhe 

tornou uma referência mundial na área de Teoria das Probabilidades. 
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Fischer Black e Myron Scholes [1973] introduziram os conceitos de movimento 

Browniano Geométrico e aplicação da Equação da Difusão para precificar um modelo 

de opção europeia, criando assim o modelo de Black & Scholes. 

Tais autores tiveram a brilhante ideia de utilizar o movimento Browniano Geométrico 

para descrever o comportamento da variação do preço de uma ação ao longo do 

tempo e transformar a equação diferencial parcial de Black & Scholes em uma 

equação da Difusão de Bachelier e aplicando o Lema de Itô à função logaritmo do 

preço foi possível chegar à uma solução fechada para o problema. 

O modelo de Black & Scholes(B&S) é amplamente utilizado pelo mercado financeiro 

apesar de receber críticas, ao longo dos anos, no que se refere às suas premissas. 

Podendo-se destacar os seguintes fatos: não é possível realizar o delta-hedge da 

opção em instantes infinitesimais do tempo; o processo não possui volatilidade 

constante; a distribuição dos retornos nem sempre é bem representada pela 

distribuição Normal; desconsidera-se custos de transações que podem se tornar 

significativos. 

A utilização do modelo de apreçamento de opções ganhou impulso adicional quando 

Merton [1973] conseguiu expandir a compreensão matemática do modelo de B&S, 

fortaleceu os benefícios da utilização da fórmula para precificação de derivativos no 

mercado financeiro e contribui para difusão da expressão “Modelo de Black & 

Scholes”.  

Nos anos seguintes, inúmeros modelos foram desenvolvidos na tentativa de aprimorar 

a formulação de B&S e adaptar algumas de suas premissas básicas e simplificações. 

Dentre os modelos criados, podemos citar alguns exemplos de destaque:  

* Modelo Binomial e.g Ross [1979] – o modelo utiliza um método numérico 

generalizado (binomial) no tempo discreto, modificando o preço do ativo 

subjacente com base em uma probabilidade de cair ou subir o preço em uma 

dada intensidade. Tal modelo não possui fórmula fechada e faz-se necessário 

o uso de diversas simulações ao longo do tempo, demandando um esforço 

computacional mais elevado. O modelo Binomial baseia-se nos movimentos do 

preço do ativo base sendo definidos por uma distribuição binomial a qual se 

aproxima de uma distribuição de preços Log-normal, tal qual, definido por Black 
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& Scholes, sendo assim para modelos de opção Europeias sem pagamento de 

dividendos o modelo converge para os resultados da fórmula fechada de Black 

& Scholes à medida que o número de passos (time-steps) aumenta. 

* Modelo de Lambda e.g Corrado [2000] – o modelo baseia-se em adotar que 

a distribuição dos preços de um determinado ativo base é semelhante à uma 

distribuição Lambda. Tal modelo apresenta-se como uma alternativa a casos 

em que a distribuição Log-Normal não represente adequadamente a presença 

de skill e curtose.  

* Modelo Log-Normal e.g Brigo, Mercurio e Rapisarda [2002] – o modelo 

baseia-se em adotar que a distribuição dos preços de um determinado ativo 

base é semelhante à uma distribuição log-normal. Tal modelo foi empregado 

na construção da teoria desenvolvida por Black-Scholes para precificação de 

opções.  

* Modelo de Jump Difusion e.g Kou [2002] – é a mistura de dois modelos: 

modelo de processo de Jump [1973] e o modelo de processo de difusão [1973], 

apresentando a capacidade de capturar o smile da curva para diferentes 

vencimentos e bons resultados para precificação de opções Put e Call. A 

principal crítica realizada ao modelo é o uso de expressões mais complexas e 

que demandam um esforço computacional mais elevado, não possuindo 

fórmulas fechadas para opções mais exóticas e dependentes do caminho do 

ativo base (Knock-in, Knock-out, One-Touch, etc). 

* Modelo de Volatilidade Estocástica e.g Gatheral [2006] – o modelo trata a 

volatilidade do ativo base como um processo estocástico e sua variância é 

randomicamente distribuída, corrigindo assim uma das principais críticas do 

modelo de Black & Scholes, possibilitando a identificação da curva smile de 

volatilidade. A principal crítica realizada a este modelo baseia-se na calibração 

do processo da volatilidade que se utiliza de dados de mercado, estando assim 

sujeito a distorções dos agentes atuantes.  

Tendo entendido os principais modelos criados ao longo do tempo, podemos realizar 

um paralelo com o tema desta dissertação. 



21 
 

Conforme informado anteriormente, o modelo de Black & Scholes não é perfeito no 

que diz respeito à precificação de opções, contudo, tal modelo trouxe ao mundo das 

finanças quantitativas uma abordagem muito simples e prática de calcular o preço livre 

de arbitragem de uma opção, possuindo resultados muito bons em períodos fora do 

stress, isto é, em momentos onde os retornos não se encontram nas caudas da 

distribuição normal. 

Sendo assim, a contribuição desta pesquisa baseia-se na ideia base de utilizar-se dos 

conceitos de apreçamento de derivativos do modelo de Black & Scholes e combinar 

com conceitos de medidas de probabilidade, de forma a evitar a precificação individual 

de opções e não considerar as principais críticas do modelo:  

1. A subestimação probabilística de casos que ocorrem em momentos de 

stress (caudas pesadas). 

2. O pressuposto de que a distribuição dos retornos é simétrica. 

3. Consideração de que a volatilidade do ativo subjacente é constante. 

Para isto, optou-se por introduzir um modelo simples e capaz de representar bem a 

distribuição de retornos de um ativo no “mundo real” e que apresente a propriedade 

de caudas pesadas. Retornando aos modelos apresentados anteriormente e dentre 

aqueles que redefinem a distribuição dos preços ou retornos do ativo base, escolheu-

se o modelo de distribuição de Mistura de Normais (mistura de densidades de 

distribuições gaussianas). 

Tal escolha baseia-se na capacidade de reproduzir o efeito das caudas pesadas 

através da combinação linear de duas outras distribuições normais e ainda ser capaz 

de manter as principais propriedades aritméticas que o modelo de Black-Scholes 

utiliza. Tal propriedade só é possível pois a fórmula base de Black-Scholes apresenta 

operadores lineares em suas derivadas, permitindo assim que um modelo composto 

por combinações lineares de distribuições normais seja calculado de forma simples e 

proporcional aos respectivos pesos na distribuição resultante. 

Contudo, deve-se destacar que a base desta dissertação não se encontra na 

precificação de opção, mas sim na transformação/conversão de medidas de 

probabilidade de um modelo desenvolvido em um mundo neutro a risco (ℚ) para um 

modelo em mundo real e a mercado (ℙ). 
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Tais Medidas de probabilidade foram primeiramente desenvolvidas em Harrison & 

Kreps [1979] onde introduziram-se os conceitos de medidas de probabilidade ℙ e ℚ e 

sua importância na precificação de opções através das conjecturas apresentadas pelo 

até então recente modelo de B&S. Tal artigo serviu como base para diversos outros 

estudos subsequentes no ramo de medidas de probabilidade com aplicação no 

mercado financeiro. 

Ainda relativo ao estudo das medidas de probabilidade, para esta dissertação, 

considerou-se o livro de Shreve [2000], haja vista a extrema lucidez com que tais 

conceitos são retratados e explicados, apresentando-se implicações e peculiaridades 

de cada um dos parâmetros e realizando destaques acerca de suas interrelações.  

Um ponto importante que Shreve destaca em sua obra é que por mais que ambas as 

medidas possuam conceitos diferentes, no fundo ambas fazem parte de um mesmo 

modelo matemático contido em um mesmo espaço amostral Ω que representa todos 

os possíveis estados futuros do mercado financeiro. 

Referente à transformação de diferentes medidas de probabilidade baseia-se em 

Meucci [2005] e que possibilita a comparação entre probabilidades obtidas através de 

diferentes abordagens apresentadas neste estudo. Em seguida, verificam-se 

possíveis inconsistências por parte do mercado na mensuração das probabilidades 

de retornos de um ativo e a aplicação de ‘arbitragem estatística’ como forma de obter 

potenciais lucros, explorando tal deficiência. 

Há de se destacar que o desenvolvimento teórico desta dissertação baseia-se no 

pressuposto de que a distribuição dos retornos passados é representativa da 

distribuição dos retornos futuros, é dizer, que a distribuição dos retornos é invariante 

no tempo de análise, conforme apresentado por Meucci [2005]. Tal pressuposto será 

abordado e comprovado nos capítulos à frente de forma a validar a base deste estudo. 

Desta forma, este trabalho tem por objetivo combinar os conceitos explicitados pelas 

duas linhas de estudo (precificação de opções e medidas de probabilidade) e construir 

uma metodologia própria para a estratégia desenvolvida. Apresentando como base o 

seguinte racional: 
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1. A partir das formulações genéricas de apreçamento de uma opção Call e 

dados em tempo real dos preços das opções disponíveis no mercado, 

desenvolver uma maneira de obter implicitamente uma aproximação para 

probabilidade de exercício da opção no mundo neutro a risco (ℚ). 

2. A partir dos dados históricos dos retornos do ativo subjacente, realizar uma 

modelagem (fitting) para uma distribuição de Mistura de Normais e, 

assumindo a invariância temporal, obter uma aproximação para a 

probabilidade de exercício da opção no mundo real (ℙ). 

3. Combinação dos dados e desenvolvimento de uma estratégia de 

arbitragem estatística, baseando-se no conceito de derivada de Radon-

Nikodým, calculando uma variável aleatória 𝑍, cujo valor é representado 

pela razão entre as medidas de probabilidade ℚ e ℙ. Servindo como 

indicativo de posicionamento das operações, onde caso determinadas 

condições sejam atendidas, o algoritmo desenvolvido entrará comprando a 

opção Call de PETR4 caso 𝑍 < 1 ou entrará vendendo a opção Call de 

PETR4 caso 𝑍 > 1.  
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Neste capítulo serão apresentados os princípios do modelo de Black & Scholes que 

irão servir de base para o desenvolvimento teórico e matemático desta dissertação, 

bem como o conceito de mundo Neutro a Risco e por fim as diferentes técnicas de 

Curve Fitting e a distribuição de Mistura de Normais empregadas nos algoritmos 

desenvolvidos. 

3.1. O modelo de Black & Scholes 

O modelo B&S [1973], acrônimo formado pelas iniciais dos sobrenomes de Fischer 

Black e Myron Scholes, aprofundou a base do trabalho desenvolvido por Bachelier 

[1900] e aplicaram os conceitos de movimento Browniano e Equação da Difusão para 

precificar um modelo de opção europeia, permitindo assim um amplo desenvolvimento 

do campo de Derivativos no mercado financeiro ao redor do mundo. 

A ideia inicial do modelo de B&S é de que o portfólio é constantemente rebalanceado 

através da operação de Delta Hedge, isto é, a cada instante de tempo compra-se ou 

vende-se determinada quantidade de ações com base na variação do preço do ativo 

subjacente, eliminando assim o risco de exposição ao ativo(ação) na operação.  

Antes de se iniciarem os cálculos para se chegar à fórmula fechada de B&S, faz-se 

necessário a identificação das principais premissas do modelo: 

1. Considera-se a taxa de retorno como constante ao longo do tempo e livre de 

risco (r ); 

2. Considera-se que o preço do ativo base possui uma distribuição Log-normal e 
seu movimento é baseado em uma composição de um passeio aleatório 
(Random Walk | Browniano Geométrico) adicionado a um fator constante de 

drift ( 𝜇 ); 

3. Considera-se que a volatilidade é constante; 

4. O ativo base não paga dividendos; 

5. Considera-se a condição de não arbitragem, tendo como base a medida de 
probabilidade equivalente martingal neutra ao risco; 
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6. Considera-se que é possível emprestar e receber empréstimos em qualquer 
quantia de dinheiro, de forma fracional, inclusive, à taxa livre de risco; 

7. Considera-se que é possível comprar e vender o ativo base em qualquer 
quantidade e de forma fracional, inclusive, imediatamente quando assim o for 
necessário, não havendo risco de liquidez ou impacto no preço; 

8.  Todas as operações realizadas não consideram custos; 

 

Definidas as premissas básicas do modelo, podemos adentrar em seu 

desenvolvimento de forma resumida. 

Considere a afirmativa 2, onde o movimento do ativo base pode ser representado por 

um processo Browniano Geométrico definido através da seguinte equação diferencial 

estocástica: 

𝑑𝑆𝑡 =  𝜇𝑆𝑡𝑑𝑡 +  𝜎𝑆𝑡𝑑𝑊𝑡 , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, (3.1) 

Em que:  

𝑊𝑡 representa o termo Browniano 

𝜇 representa o termo de drift  

𝜎 representa o termo da volatilidade do ativo objeto 

𝑑𝑡 representa um acréscimo infinitesimal de tempo 

𝑆𝑡 representa o preço do ativo base no momento 𝑡 

 

Considere um portfólio Delta-Hedge cujo valor é definido por 𝜋 e formado pela compra 

de uma única opção cujo valor é representado por 𝑉(𝑡, 𝑆𝑡 ) , cujo payoff é conhecido e 

definido em função do tempo e do ativo base, e formado por uma venda de 

∅ quantidades do ativo base 𝑆𝑡. 

O valor do portfólio  𝜋 será representado em determinado instante de tempo 𝑡 por: 

𝜋 =  𝑉(𝑡, 𝑆𝑡) −  ∅𝑆𝑡 , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, (3.2) 
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Agora considere que em um determinado período no tempo ( 𝑡 + 𝑑𝑡 ) uma pequena 

variação no preço do portfólio ( 𝑑𝜋 ) pode ser definida como a diferença entre a 

variação do preço da opção (𝑑𝑉(𝑡, 𝑆𝑡)) naquele instante de tempo e a variação do 

preço do ativo objeto ( 𝑑𝑆𝑡  ) naquele instante de tempo multiplicado pela quantidade 

que possuía anteriormente. 

Mantendo o portfólio hedgeado pelo delta na condição de Delta-Hedge, para qualquer 

variação de 𝑆𝑡 e ajustando a quantidade de venda de ações ∅ em virtude da 

quantidade de variação do preço do derivativo 𝑑𝑉(𝑡, 𝑆𝑡), é dizer, substituímos a 

expressão ∅ por 
𝜕𝑉(𝑡,𝑆𝑡)

𝜕𝑆
. 

Rearranjando os termos, aplicando-se o Lema de Ito e considerando a premissa 6 que 

o valor proveniente da variação do portfólio 𝜋 deve ser equivalente ao valor do portfolio 

aplicado à taxa livre de risco 𝑟 durante o período de tempo 𝑑𝑡, obtém-se: 

𝜕𝑉(𝑡, 𝑆𝑡)

𝜕𝑡
+
1

2
𝜎2𝑆𝑡

2  
𝜕𝑉2(𝑡, 𝑆𝑡)

𝜕𝑆2
+ 𝑟𝑆𝑡

𝜕𝑉(𝑡, 𝑆𝑡)

𝜕𝑆
− 𝑟𝑉(𝑡, 𝑆𝑡) = 0  

 

(3.3) 

Obtendo-se assim a equação de Black & Scholes em sua forma final. 

3.2. Distribuição Mistura de Normais 

Antes de dar início ao desenvolvimento desta seção é importante deixar bem claro 

para o leitor que o que chamamos de “distribuição Mistura de Normais” nesta 

dissertação nada mais é que uma mistura de densidades de distribuição normais e 

que tal distribuição Mistura de Normais não é gaussiana. 

Sendo assim, considere duas variáveis independentes 𝑋 e 𝑌 cujas distribuições são 

normais com médias definidas por 𝜇𝑋 e 𝜇𝑌 e variâncias 𝜎𝑋
2 e 𝜎𝑌

2.Sendo representadas 

da seguinte fórmula: 

𝑋 ~𝑁( 𝜇
𝑋
 , 𝜎𝑋

2  ) 

𝑌 ~𝑁( 𝜇𝑌 , 𝜎𝑌
2  ) 

 

 (3.4) 
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Considere uma variável aleatória 𝐽 resultante da soma de 𝑋 e 𝑌: 

𝐽 = 𝑋 + 𝑌 
 

(3.5) 

Segundo [MathWorld], é possível afirmar que: 

𝑃𝑋+𝑌(𝑢) =
1

√2𝜋(𝜎𝑋
2 + 𝜎𝑌

2 )
𝑒

−[𝑢−( 𝜇𝑋+ 𝜇𝑌)]
2
 

[2( 𝜎𝑋
2+ 𝜎𝑌

2  ] 
⁄

 

 

(3.6) 

Em que: 

𝑃𝑋+𝑌 representa a densidade de probabilidade da combinação das distribuições 𝑋 e 𝑌 

Cujo valor da média e variância são definidos por: 

 𝜇
𝑋+𝑌

=  𝜇
𝑋
+ 𝜇

𝑌
 

𝜎𝑋+𝑌
2 = 𝜎𝑋

2 + 𝜎𝑌
2  

(3.7) 

Desta maneira, podemos concluir que para a nova distribuição 𝐽, resultante da soma 

de duas outras distribuições normais 𝑋 e 𝑌 é possível obter-se a seguinte expressão: 

𝑁(𝐽)~ 𝑁(𝜇
𝑋
+ 𝜇

𝑌
 , 𝜎𝑋

2 + 𝜎𝑌
2  ) 

 
 (3.8) 

Uma variação à equação  (3.8), seria sua forma considerando pesos para as 

distribuições, ou seja, considere que a variável 𝑋 possui peso 𝑝 e a variável 𝑌 possui 

peso 𝑞. Contudo, o somatório de todos os pesos existentes no sistema de ser 

equivalente a 1, sendo assim: 

1 = 𝑝 + 𝑞 (3.9) 

ou seja: 

𝑞 = 1 − 𝑝 (3.10) 

Desta forma a equação  (3.8) pode ser adaptada à: 

𝑓(𝐽) = 𝑝. 𝑓(𝑋) + (1 − 𝑝). 𝑓(𝑌) 

𝑁(𝐽)~ 𝑁(𝑝. 𝜇
𝑋
+ (1 − 𝑝). 𝜇

𝑌
 , 𝑝.𝜎𝑋

2 + (1 − 𝑝). 𝜎
𝑌

2
 ) 

 

(3.11) 
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Em que:  

𝑓(𝐽), 𝑓(𝑋), 𝑓(𝑌)  representam as funções densidade de probabilidade das 

distribuições das variáveis 𝐽, 𝑋 e 𝑌, respectivamente. 

Permitindo assim obter uma expressão fechada para a mistura de duas funções 

normais, e possibilitando a realização de um fitting de dados em conjunto com o teste 

de Kolmogorov-Smirnov para pôr fim ter-se uma expressão conhecida e proveniente 

da combinação linear de distribuições normais. 

3.3. Mundo Neutro a Risco e medida de Probabilidade 

Segundo Meucci [2005], a medida neutra a risco ou medida martingal é definida como 

a medida de probabilidade a qual o preço de um determinado ativo X  é equivalente 

ao seu valor esperado (𝐸[𝑋]).  

𝐸[𝑋] = 𝑋  (3.12) 

Neste tópico, serão abordadas as duas principais medidas de probabilidades 

empregadas em finanças, explicitando suas diferenças, relações, aplicações e 

importância. O entendimento deste conceito é de vital importância para o 

desenvolvimento metodológico desta dissertação, servindo de base, para a transição 

entre o “mundo real” e o mundo neutro a risco permitindo assim uma comparação 

efetiva dos resultados. 

3.3.1. Medida de Probabilidade ℚ  

Segundo Meucci [2011], a medida de Probabilidade ℚ  é responsável por extrapolar o 

presente, considerando o mundo como neutro a risco onde os processos são 

martingais contínuos e independentes do tempo, ou seja, para todo instante 𝑡 a 

expressão (3.12) é válida. 

Trabalhar com expressões envolvendo a medida de probabilidade ℚ tornam-se cada 

vez mais complexas à medida que vai se aumentando o número de dimensões do 
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sistema. Desta forma, recomenda-se utilizar o menor número de dimensões possíveis 

de forma a facilitar a “calibração” das expressões. 

As principais ferramentas quantitativas utilizadas na medida de risco ℚ são:  

1. Lema de Itô proveniente do cálculo Estocástico; 

2. Equações diferenciais parciais. 

O processo discreto mais conhecido e fundamental do mundo ℚ  é o Passeio Aleatório 

(“Random Walk”), tal processo é definido como a soma acumulada de diferentes 

caminhos cujo processo é independente e indiferente ao longo do tempo. 

O movimento Browniano é o processo de Levy mais conhecido e serve de base para 

os modelos de apreçamento de opções. Já o processo de Poisson, que é o segundo 

processo de Levy mais simples e empregado pelo mercado, é muito utilizado para o 

apreçamento de produtos de crédito.  

3.3.2. Medida de Probabilidade ℙ  

Segundo Meucci [2011], a medida de Probabilidade ℙ é responsável por extrapolar o 

futuro, considerando o mundo como um complexo de probabilidades de ocorrer ou 

não determinado evento, onde os processos discretos de séries temporais permitem 

trabalhar com dimensões maiores que as consideradas em ℚ. 

As principais ferramentas empregadas para se trabalhar com a medida de 

probabilidade ℙ são: 

1. Estatística; 

2. Econometria. 

O maior desavio enfrentado quando se trabalha com ℙ é a determinação da 

distribuição de probabilidade, a qual deve ser estimada a partir das informações 

disponíveis do ativo. 

Uma componente chave para esta informação é a dinâmica dos preços dos ativos 

monitorada e guardada em forma de série temporal. 
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3.3.3. Transição entre os mundos ℙ e ℚ 

Segundo Meucci [2011], matematicamente falando o mundo de probabilidade neutra 

a risco ℚ e o mundo de probabilidade real ℙ associam-se de diferentes formas e pesos 

para as mesmas variáveis econômicas-financeiras, onde a transição de um mundo 

para o outro é responsável pelo termo chamado de prêmio de risco.  

A transição entre os “mundos” ℙ e ℚ é muito utilizada por algoritmos de arbitragem 

estatística, onde calcula-se o valor esperado que determinado ativo deveria se 

encontrar em ℚ e assume-se que com o passar do tempo o preço observado em ℙ irá 

convergir para o preço teórico de ℚ. Sendo assim, o potencial retorno do ativo em ℙ  

(chamado de Alpha) nada mais é que a diferença entre o valor presente do ativo no 

“mundo real” ℙ e o valor esperado do ativo em ℚ. 

Tal exemplo é ilustrado na Figura 3: 

 

Figura 3 – Exemplo de aplicação da transição entre “mundo” ℙ e ℚ  
Fonte: Meucci[2011] 

Importante destacar que ao longo desta dissertação foram utilizadas expressões 

como: medidas de “neutra ao risco” e a “do mundo real”, contudo conforme esclarece 

veementemente Shreve [2000], só há um mundo nos modelos matemáticos e apenas 

um espaço amostral Ω que representa todos os possíveis estados futuros do mercado 

financeiro e há um único conjunto de preços de ativos que são modelados através de 

variáveis aleatórias. 

Entendidos tais conceitos, Shreve [2000] realiza as seguintes afirmações: considere 

o espaço de probabilidade (Ω, ℱ,ℙ) e considere ℚ como outra medida de 
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probabilidade definida em (Ω,ℱ) e equivalente a ℙ . Agora, considere uma variável 

aleatória 𝑍(𝑢) positiva a.s., tal que: 

𝐸[𝑍] ≡ ∫ 𝑍(𝑢)𝑑𝑃ℙ(𝑢)

∞

−∞

= 1 (3.13) 

Via teorema de Girsanov, relacionam-se as medidas de probabilidade  ℙ e ℚ: 

𝑃ℚ(𝒜) = ∫ 𝑍(𝑢)𝑑𝑃ℙ(𝑢)
𝒜

 (3.14) 

Qualquer variável aleatória 𝑋, nesse contexto, tem dois valores esperados: o primeiro 

sob a medida de probabilidade original 𝑃ℙ dado por 𝐸ℙ[𝑋], e outro sob a nova medida 

de probabilidade 𝑃ℚ e representado por 𝐸ℚ[𝑋]. Tais valores esperados são 

relacionados pela fórmula: 

𝐸ℚ[𝑋] = ∫ 𝑢𝑑𝑃ℚ(𝑢)

∞

−∞

= ∫ 𝑢𝑍(𝑢)𝑑𝑃ℙ(𝑢)

∞

−∞

= 𝐸ℙ[𝑍𝑋] (3.15) 

Se 𝑃ℙ{𝑍 > 0} = 1, ou seja, 𝑍 é não negativo a.s., então ambas as medidas concordam 

com relação a quais conjuntos têm probabilidade zero (medida nula) e: 

𝐸ℙ[𝑋] = ∫ 𝑢𝑑𝑃ℙ(𝑢)

∞

−∞

= ∫ 𝑢
1

𝑍(𝑢)
𝑑𝑃ℚ(𝑢)

∞

−∞

= 𝐸ℚ [
𝑋

𝑍
] (3.16) 

Desta forma, 𝑍(𝑢) é chamada de Derivada de Radon Nikodým de 𝑃ℚ em relação a 𝑃ℙ 

ou simplesmente de ℚ em relação a ℙ em que se subentende seu papel na mudança 

de medida de probabilidade. 

Um exemplo de aplicação da derivada de Radon-Nikodým é considerar �̃�(𝑡) como 

um movimento Browniano Geométrico na medida de probabilidade Neutra a Risco ℚ, 

pelo teorema de Girsanov:  
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𝑍(𝑡) =  𝑒−𝜆 𝑊(𝑡)− 
1
2
 .𝜆2𝑡  , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,    (3.17) 

Em que:  

𝜆 =
𝜇 − �̿�

𝜎
  (3.18) 

�̃�(𝑡) = 𝑊(𝑡) +  𝜆𝑡   (3.19) 

𝑑(𝑒−𝑟𝑡𝑆𝑡) = 𝑒
−𝑟𝑡𝑆𝑡 𝜎 𝑑�̃�  (3.20) 

De forma que 𝑒−𝑟𝑡𝑆𝑡 é um martigal na medida de probabilidade ℚ. 

Deve-se destacar que uma abordagem mais prática acerca da forma como se 

determinaram as medidas de probabilidade ℙ e ℚ será apresentada nas seções 4.3 e 

4.7. 

3.4. Fitting Polinomial e Mínimos Quadrados 

Há de se destacar que é importante o conhecimento e entendimento do processo de 

fitting polinomial, pois esta será uma ferramenta vital para o desenvolvimento desta 

dissertação e elaboração da estratégia sendo empregada futuramente na seção 4.6. 

Dentre as possíveis opções de métodos de fitting polinomial disponíveis, optou-se por 

utilizar o método de minimização de erro dos Mínimos Quadrados (MMQ). 

Aconselha-se ao leitor que desejar mais informações acerca de descrições mais 

detalhadas, determinação da ordem do polinômio e representação em código, a leitura 

do conteúdo apresentado no Apêndice A. 

Como forma de concatenar todos os conhecimentos introduzidos até o presente tópico 

e relacioná-los com o desenvolvimento da metodologia base deste trabalho, 

apresentada no capítulo seguinte, podemos criar a seguinte linha de pensamento: 

A partir da correta compreensão do modelo de B&S e de suas premissas e 

arcabouços teóricos, complementamos nosso conhecimento com a 

apresentação da distribuição Mistura de Normais e sua importantíssima 

propriedade de ser o equivalente a uma mistura de densidades de distribuição 
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gaussianas, facilitando assim o desenvolvimento matemático, uma vez que 

podemos combinar linearmente as equações normais e aplica-las no modelo 

de B&S. 

Em 3.3, aprendemos a partir de Meucci [2005] os principais conceitos de mundo 

neutro a risco e medida de probabilidade ℙ e ℚ e a melhor forma de obtermos 

a transição entre “estes mundos” baseada na derivada de Radon Nikodým. Em 

seguida reforçamos as principais ferramentas de fiting polinomial e sua 

representação em código (Apêndice A), de forma que possamos utilizar 

futuramente a ferramenta para a obtenção de uma estimativa para ℙ e ℚ  e 

,consequentemente, da variável aleatória 𝑍 (cujo valor é representado pela 

razão entre as medidas de probabilidade ℚ e ℙ ) . 

Importante destacar que todos esses conhecimentos apresentados são relevantes, 

pois no capítulo a seguir de Metodologia iremos desenvolver uma estratégia que 

consiste em analisar cada trade da base de dados, calcular o valor de 𝑍 e verificar se 

determinados fatores são atendidos de forma a indicar possíveis pontos para a 

compra ou venda de Call  de PETR4, explorando assim possíveis discrepâncias entre 

a probabilidade estimada a partir dos dados históricos e uma comparação com a 

probabilidade estimada a partir dos preços efetivamente negociados em mercado. 
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4. METODOLOGIA 

Este capítulo descreve de forma detalhada todos os passos realizados para a 

implementação e utilização do modelo de divergência entre as medidas ℙ e 

ℚ considerando as opções Call do ativo PETR4 avaliado neste trabalho.  

Este capítulo inicia-se testando a hipótese base de que a distribuição dos retornos do 

ativo PETR4 é invariante no tempo (seção 4.1), hipótese esta que é o arcabouço 

teórico da modelagem Mistura de Normais dos retornos do ativo. Em seguida (seção 

4.2) apresentam-se quais os principais dados extraídos e a forma como foram obtidos 

de maneira que haja a correta paridade entre os dados, evitando erros de divergência 

de horários e datas e garantindo uma coesão na base de dados. 

Mais à frente (seção 4.3) apresenta-se a lógica desenvolvida para a realização do 

fitting Mistura de Normais  da base de dados e em sequência (seção 4.4) desenvolve-

se algebricamente, a partir da expressão de precificação de uma opção Call, uma 

forma de se obter a medida de probabilidade ℚ . Posteriormente (seção 4.5) 

apresenta-se a metodologia de obtenção da curva pré-fixada ao longo do tempo para 

os vencimentos das opções da base de dados e em sequência(seção 4.6) desenvolve-

se a metodologia empregada para realizar o fitting polinomial de 5ª ordem de forma a 

obter-se a derivada da expressão 𝑓(𝑥) responsável por estimar o valor de ℚ .  

É na seção 4.7 que se consolida a base de dados com os resultados obtidos nas 

etapas anteriores de forma a calcular a razão entre probabilidades ℙ e ℚ , baseada 

na derivada de Radon-Nikodým, e finaliza-se apresentando na seção 4.8 a 

metodologia desenvolvida para a estratégia de forma a integrar todas as etapas 

anteriores e apresentar um modelo de trading com uma implementação lógica e 

sistemática para a realidade de uma mesa de operações. 
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4.1. Invariância Temporal 

Antes de iniciar qualquer cálculo ou modelo de fitting de dados, faz-se necessário a 

validação de um conceito básico: a invariância temporal do retorno dos ativos, ou seja, 

comprovar que os retornos do ativo PETR4 não possui viés e que sua distribuição é 

aleatória e temporalmente independente, conforme sugerido por Meucci [2005]. 

Tal verificação faz-se necessária, pois haja vista que a base desta dissertação é a 

criação de uma estratégia que busca aproveitar-se de possíveis discrepâncias entre 

probabilidades do mundo Neutro a Risco e do mundo Real para as Call de PETR4 e 

que durante este processo de construção da estratégia é necessária a criação de um 

modelo “fittado” da distribuição dos retornos dos últimos 5 anos, não faria sentido dar 

prosseguimento à tal teoria caso houvesse um claro indício de viés de mudança 

temporal desta distribuição. Fazendo-se assim obrigatória tal verificação.     

Uma forma simples e ágil de verificar se tal premissa é válida é a criação de um gráfico 

cartesiano onde o eixo das abscissas é composto pelo retorno do ativo no dia n e o 

eixo das ordenadas é composto pelo retorno do ativo no dia n-1. Espera-se que a 

distribuição dos retornos apresente um comportamento difuso, tal qual verificado na 

figura abaixo. 

 

Figura 4 - Distribuição dos Retornos n x n-1 

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0%

R
e

to
rn

o
 n

-1

Retorno n

Distribuição Retornos PETR4



36 
 

A seguir, repete-se o mesmo procedimento para o retorno médio do período 

compreendido de n até n-15 contra n-15 até n-30, conforme exemplificado na figura: 

 

Figura 5 – Distribuição de Retornos n até n-15 x n-15 até n-30 

Novamente, repete-se o processo para n até n-30 x n-30 até n-60 e para n até n-45 x 

n-45 até n-90, conforme apresentado: 

 

Figura 6 – Distribuição de Retornos n até n-30 x n-30 até n-60 
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Figura 7 – Distribuição de Retornos n até n-45 x n-45 até n-90 

É possível perceber que para todos os gráficos plotados a premissa de invariância 

temporal permanece válida, podendo assim dar prosseguimento à teoria desenvolvida 

nesta dissertação. 

Deve-se destacar que além do teste visual mencionado anteriormente, também 

realizou-se uma nova inspeção visual comparativa das distribuição dos retornos tal 

qual propõe Meucci [2005], bem como a verificação via teste de raízes unitárias 

("Augmented Dickey-Fuller - ADF"), validando a premissa de invariância temporal. 

Tais resultados são apresentados em Apêndice B e Apêndice C. 

4.2. Extração de dados  

Para a realização da tarefa de obtenção dos dados das opções de PETR4, utilizou-se 

a plataforma Bloomberg, buscando os “tickers” disponíveis de opções Call negociadas 

ao longo do tempo.  

Utilizando o seguinte comando para uma data específica: 

= @𝐵𝐷𝑆("𝑃𝐸𝑇𝑅4 𝐵𝑍 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦";  "𝑂𝑃𝑇_𝐶𝐻𝐴𝐼𝑁";  SINGLE_DATE_OVERRIDE=" + 𝐷𝐴𝑇𝐸) 1. (4.1) 
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A partir da lista de “tickers” de opções de PETR4 existentes para determinada data, 

repete-se o processo ao longo do tempo. Por questões de disponibilidade de dados 

do mercado brasileiro, somente foi possível obter dados dos “tickers” das opções a 

partir de 05 de outubro de 2011. 

Referente aos dados de cotação de PETR4, utilizados para o fitting da distribuição 

Mistura de Normais, iniciam-se em 02 de janeiro de 2010 sendo necessária uma janela 

de 5 anos para a modelagem, desta forma, a primeira data disponível a ser 

considerada para a realização da estratégia de negociação de opções de PETR4 

torna-se 02 de janeiro de 2015 e data de término 11 de dezembro de 2019. 

Definidos todos os “tickers” que serão considerados, faz-se necessária a obtenção 

dos dados de Volume de negociação, último preço negociado, strike e vencimento. 

Sendo assim, utiliza-se os seguintes comandos para obtenção dos dados para cada 

“ticker” para cada data entre 02 de janeiro de 2015 e 11 de dezembro de 2019. 

= @𝐵𝐷𝐻(𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟; "𝑃𝑋_𝐿𝐴𝑆𝑇"; "01/12/2019"; "02/01/2020") 2. (4.2) 

= @𝐵𝐷𝐻(𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟; "𝑃𝑋_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸"; "01/12/2019"; "02/01/2020") (4.3) 

= 𝐵𝐷𝑃(𝑇𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟; "𝑂𝑃𝑇_𝑆𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸_𝑃𝑋") (4.4) 

= @𝐵𝐷𝑃(𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟; "𝑀𝐴𝑇𝑈𝑅𝐼𝑇𝑌") (4.5) 

Obtidos todos estes dados ao longo do tempo, cria-se uma tabela reunindo somente 

as opões que foram negociadas e que possuem todos os dados requeridos, tal como 

apresentado na Tabela 1: 

Tabela 1 – Exemplo de Resumo de Dados obtidos para Opções de PETR4 

Ticket Data Preco Volume Tipo Strike Vencimento 
Preço do Ativo no 

dia do Trade 
Preço Ativo no 

Vencimento 

Tempo 
para 

Maturity 

BBG007K8W7D9 
Equity 

02/01/2015 4,57 75600 Call 4,91 19/01/2015 9,36 9,17 12 

BBG007QX4339 
Equity 

02/01/2015 2,35 10300 Call 7,21 19/01/2015 9,36 9,17 12 

BBG007QX4357 
Equity 

02/01/2015 2,15 300 Call 7,41 19/01/2015 9,36 9,17 12 

BBG007QX4375 
Equity 

02/01/2015 1,93 300 Call 7,61 19/01/2015 9,36 9,17 12 

BBG007QX4767 
Equity 

02/01/2015 1,53 141700 Call 8,11 19/01/2015 9,36 9,17 12 

BBG007QJ4H20 
Equity 

02/01/2015 1,21 75000 Call 8,41 19/01/2015 9,36 9,17 12 

BBG007PS7S51 
Equity 

02/01/2015 1 2629800 Call 8,61 19/01/2015 9,36 9,17 12 

BBG007PS7S79 
Equity 

02/01/2015 0,7 486100 Call 9,11 19/01/2015 9,36 9,17 12 
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4.3. Fitting Mistura de Normais da distribuição dos Retornos  

Validada a premissa básica de invariância da distribuição dos retornos do ativo PETR4 

no tempo, é possível iniciar a próxima fase da dissertação: a realização do fitting da 

distribuição dos retornos. 

Mas antes da realização do fitting, é necessária a definição dos períodos a serem 

considerados para o modelo e qual será o tipo de modelagem utilizada. 

Para esta dissertação, optou-se por considerar o período base para a realização da 

modelagem equivalente a 5 anos. Iniciando-se a partir de 02 de janeiro de 2010 e 

considerando um período de aplicação da estratégia (execução) de 6 meses corridos, 

ou seja, utilizam-se dados de distribuição dos retornos referentes ao período de 5 anos 

e assume-se que tal modelo de Mistura de Normais ajustado permanece invariante no 

tempo pelos próximos 6 meses. 

Apresenta-se a seguir a representação destas “janelas de fitting” consideradas: 

 

Figura 8 - Representação das Janelas de fitting e execução da estratégia 

 

O próximo passo é aplicar o modelo de fitting para cada uma das janelas apresentadas 

na Figura 8 considerando um determinado valor de lag (frequência de apuração dos 

log-retornos: diário, de dois em dois dias, três em três, etc) onde realiza-se um 
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histograma das distribuições de log-retorno e compara-se com uma distribuição 

Mistura de Normais definida pelos seguintes parâmetros: 

1. peso da normal 1 (𝜃) 

2. peso da normal 2 (1− 𝜃) 

3. média da normal 1 (𝜇1) 

4. média da normal 2 (𝜇2) 

5. variância da normal 1 (𝜎1)  

6. variância da normal 2 (𝜎2) 

Utilizando-se um chute inicial para obtenção de cada um dos parâmetros: 

1. peso da normal 1 (5%) 

2. peso da normal 2 (95%) 

3. média da normal 1 (0.1%) 

4. média da normal 2 (0.1%) 

5. variância da normal 1 (-0.001) 

6. variância da normal 2 (+0.001) 

 

Deve-se destacar que o valor do parâmetro lag é equivalente ao período de apuração 

dos log-retornos e é definido pela diferença em dias uteis entre o dia do trade de uma 

opção e o seu vencimento (Maturity - Trade Date). 

O racional do parâmetro lag para a realização de um fitting individual para cada valor 

é a seguinte: dada uma opção negociada no dia 𝑡, com vencimento T, strike K  e preço 

do ativo subjacente no momento do trade de 𝑆(𝑡). Descobrir qual a probabilidade 

histórica ℙ (proveniente do fitting da Mistura de Normais para lag n) de que tal ativo 

ultrapasse o valor do strike ( 𝑙𝑛 𝐾 − 𝑙𝑛 𝑆(𝑡) ) dado que restam n  dias uteis até o 

vencimento da opção (Número de dias úteis entre 𝑇 e 𝑡). 

Conforme apurado no tópico 4.2 na Tabela 1 a coluna “Tempo para Maturity” é o 

equivalente ao parâmetro lag, onde apurados todos os valores existentes na base de 

dados para, verificou-se que estes variam desde 1 até 500, portanto para cada janela 
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móvel, realiza-se um fitting Mistura de Normais para cada parâmetro de lag de 1 a 

500. 

Para a verificação de aderência da função fitada com a base de dados, escolheu-se 

aplicar o teste de Kolmogorov-Smirnov, tal qual implementando por Weber [2006]. 

A partir do chute inicial calcula-se o p-valor para a distribuição, dado determinado lag, 

obtendo-se assim um indicador de probabilidade de os dados considerados 

pertencerem à distribuição sugerida, de forma que considera-se uma distribuição bem 

ajustada quando obtém-se p-valor superior a 90% e um valor de estatística ks-stats 

(distância acumulada entre a cdf da função ajustada e a função distribuição empírica, 

tal qual figura abaixo onde a seta preta é a estatística ks) inferior a 0,2.    

 

Figura 9 - Ilustração da estatística de Kolmogorov–Smirnov  
Fonte: Wikipedia 

Para a realização do teste Kolmogorov–Smirnov, utilizou-se função kstest da 

biblioteca scipy.stats do Python [Scipy.stats.kstest]. 

Combinando a função kstest com uma função otimizadora optimize da biblioteca scipy 

do Python [Optimize], obtém-se assim o maior p-valor (minimização de    −p-valor) 

possível a partir da otimização. 

Contudo, caso p-valor não seja superior ao p-valor mínimo requerido e ks-tats não 

seja inferior ao seu valor máximo requerido, aplica-se um incremento de 0,5% no valor 

do peso da normal 1 , um incremento de 0,1% na média da normal 1 e na normal 2 e 
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um incremento de -0,001 na variância 1 e +0,001 na variância 2 referentes aos valores 

do chute inicial. Novamente, repete-se o loop de otimização. 

Caso as condições de p-valor mínimo e ks-stats máximo não sejam atendidos, repete-

se o processo até que tais condições sejam aceitas ou atinja-se o limite de tentativas 

(100 rodadas de otimização). Tal qual exemplificada no fluxograma abaixo.  

 

Figura 10 - Fluxograma fitting Mistura de Normais 

Obtidos todos os parâmetros de 𝜃, 𝜇1, 𝜇2 , 𝜎1 e 𝜎2 para cada um dos lag (1 a 500) e 

para cada uma das janela móveis (02-jan-2010 a 02-jan-2015 com janela de 6 meses 

até 01-jul-2019) consolida-se todos os resultados obtidos em uma tabela conforme 

apresentado na Tabela 2 e cria-se um gráfico da evolução destes parâmetros a 

medida que o valor lag vai aumentando conforme apresentado na Figura 11. 
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Tabela 2 – Apresentação de parte dos resultados obtidos para o fitting Mistura de 
Normais 

Período Lag p_value ks_stats pesow1 media1 Desvpad1 pesow2 media2 Desvpad2 

2010-01-02  |  2015-01-02 1 95,17% 0,01494 0,410 0,084% 1,287% 0,590 -0,264% 2,681% 

2010-01-02  |  2015-01-02 2 97,59% 0,01383 0,266 -0,478% 1,380% 0,734 -0,091% 3,582% 

2010-01-02  |  2015-01-02 3 94,93% 0,01504 0,304 -0,765% 2,149% 0,696 -0,043% 4,430% 

2010-01-02  |  2015-01-02 4 99,95% 0,01042 0,298 -0,289% 2,036% 0,702 -0,474% 5,298% 

2010-01-02  |  2015-01-02 5 95,43% 0,01486 0,093 -0,503% 1,562% 0,907 -0,530% 5,149% 

2010-01-02  |  2015-01-02 6 93,61% 0,01551 0,806 -0,678% 4,609% 0,194 0,176% 8,540% 

2010-01-02  |  2015-01-02 7 98,80% 0,01296 0,472 -1,041% 3,883% 0,528 -0,316% 7,619% 

2010-01-02  |  2015-01-02 8 99,40% 0,01225 0,419 -1,247% 3,634% 0,581 -0,340% 7,807% 

2010-01-02  |  2015-01-02 9 97,30% 0,01403 0,777 -1,154% 5,143% 0,223 0,687% 11,317% 

2010-01-02  |  2015-01-02 10 98,98% 0,01280 0,311 -1,748% 3,735% 0,689 -0,531% 8,064% 

2010-01-02  |  2015-01-02 11 93,37% 0,01562 0,323 -1,094% 4,549% 0,677 -1,016% 8,258% 

2010-01-02  |  2015-01-02 12 95,82% 0,01475 0,602 -1,305% 5,624% 0,398 -0,776% 10,983% 

2010-01-02  |  2015-01-02 13 98,50% 0,01327 0,085 -1,619% 3,807% 0,915 -1,243% 8,299% 

2010-01-02  |  2015-01-02 14 97,38% 0,01402 0,020 -4,810% 14,024% 0,980 -1,292% 8,096% 

 

 

Figura 11 - Comportamento dos parâmetros θ, 1 − θ, 𝜇1, 𝜇2 , 𝜎1 e 𝜎2 para cada lag 
considerando a Janela Móvel 02-01-2010 até 02-01-2015 

 

Devido à quantidade elevada de lags, pode-se considerar um pouco difícil entender a 

Figura 11, desta forma, é possível apresentar os mesmos dados de maneira mais 

espaçada para o parâmetro lag, conforme apresentados na Tabela 3 e Figura 12 . 
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Tabela 3 - Exemplificação da resultados espaçados obtidos para o fitting Mistura de 
Normais considerando a Janela Móvel 02-01-2010 até 02-01-2015 

Período Lag p_value ks_stats pesow1 media1 Desvpad1 pesow2 media2 Desvpad2 

2010-01-02  |  2015-01-02 1 95,17% 0,01493 0,40981 0,08% 1,29% 0,590186 -0,26% 2,68% 

2010-01-02  |  2015-01-02 50 37,59% 0,02680 0,30926 11,47% 8,92% 0,690736 -10,58% 13,33% 

2010-01-02  |  2015-01-02 100 90,79% 0,01700 0,60245 -9,72% 13,78% 0,397547 -1,28% 22,75% 

2010-01-02  |  2015-01-02 150 92,31% 0,01695 0,60104 -10,46% 9,31% 0,398951 -7,50% 23,18% 

2010-01-02  |  2015-01-02 200 77,30% 0,02092 0,79362 -8,16% 13,56% 0,206378 -26,11% 8,42% 

2010-01-02  |  2015-01-02 250 91,46% 0,01809 0,39926 -7,46% 21,96% 0,600731 -20,35% 9,51% 

2010-01-02  |  2015-01-02 300 59,63% 0,02559 0,66207 -10,40% 13,25% 0,337922 -35,95% 9,68% 

2010-01-02  |  2015-01-02 350 92,42% 0,018805 0,099728 -17,30% 5,55% 0,900272 -22,14% 18,77% 

2010-01-02  |  2015-01-02 400 95,25% 0,018246 0,436197 -25,85% 6,32% 0,563803 -23,61% 23,31% 

2010-01-02  |  2015-01-02 450 53,50% 0,029411 0,777623 -22,29% 13,03% 0,222377 -40,02% 4,15% 

2010-01-02  |  2015-01-02 500 81,23% 0,024048 0,811672 -28,08% 20,65% 0,188328 -38,11% 4,58% 

 

 

Figura 12 - Comportamento dos parâmetros θ, 1 − θ, 𝜇1, 𝜇2 , 𝜎1 e 𝜎2 para alguns lags 
considerando a Janela Móvel 02-01-2010 até 02-01-2015 

 

A partir dos parâmetros definidores da distribuição Mistura de Normais fitada (𝜃, 

𝜇1, 𝜇2 , 𝜎1 e 𝜎2) para determinado lag n é possível obter uma estimativa da 

probabilidade observada ℙ que representa a chance do ativo base ultrapassar o valor 

do strike ( 𝑙𝑛 𝐾 − 𝑙𝑛 𝑆(𝑡) ) dado que restam n dias uteis até o vencimento da opção. 
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Tal probabilidade é definida como: 

𝑃( 𝑆(𝑡) ≥ 𝑘 ) = 1 − 𝑐𝑑𝑓(𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑖𝑠)  

  
1. (4.6) 

Em que: 

𝑆(𝑡) representa o preço do ativo subjacente (PETR4)  

𝑘 representa o Strike da opção de PETR4 

Desta forma, todos os dados de fitting obtidos neste tópico serão utilizados como input 

para a obtenção da razão entre medidas de probabilidade (𝑍), baseada na derivada 

de Radon-Nikodým, conforme tópico 4.7, onde esta será a base para o 

desenvolvimento da estratégia a ser explicitada no tópico 4.8. 

4.4. Estimativa da medida de probabilidade ℚ  

Para a estimativa da medida de probabilidade ℚ  faz-se necessário, primeiramente, 

entender as origens da precificação de uma opção Call e realizar alguns artifícios. 

Sendo assim, considere a fórmula inicial do Pay-off de uma Call no seu 

vencimento 𝐶(𝑆(𝑡), 𝑘): 

𝐶(𝑆(𝑡), 𝑘) = max(𝑆(𝑡) − 𝑘, 0) 

  
  (4.7) 

Em que: 

𝑆(𝑡) representa o preço do ativo subjacente (PETR4)  

𝑘 representa o Strike da opção de PETR4 

Reescrevendo uma função condicional 𝐼 cujo valor é 0 ou 1: 

𝐶(𝑆(𝑡), 𝑘) = (𝑆(𝑡) − 𝑘) . 𝐼𝑆(𝑡)>𝑘   ∴ 𝐼 = 1, 𝑆(𝑡) ≥ 𝑘        

                                                                𝐼 = 0, 𝑆(𝑡) < 𝑘  
3. (4.8) 

Transformando a equação com base na densidade de probabilidade 𝜑(𝑆(𝑡))  do ativo 

subjacente 𝑆(𝑡): 
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𝐶ℚ(𝑆(𝑡), 𝑘) = 𝑒
∫ −𝑟(𝑡) 𝑑𝑡
𝑇
0 ∫  (𝑆(𝑡) − 𝑘). 𝐼𝑆(𝑡)>𝑘 𝜑(𝑆(𝑡))𝑑(𝑆(𝑡))

∞

−∞

  4. (4.9) 

Para efeitos de simplificação da notação, substitui-se 𝑆(𝑡) por 𝑢: 

𝐶ℚ(𝑢, 𝑘) = 𝑒∫ −𝑟(𝑡) 𝑑𝑡
𝑇
0 ∫ (𝑢 − 𝑘). 𝐼𝑢>𝑘 . 𝜑(𝑢)𝑑𝑢

∞

−∞

 

  

5. (4.10) 

Podemos reescrever a integral a partir do limite inferior do strike 𝑘, haja vista que a 

integral antes deste valor é equivalente a zero, pois a função condicional  𝐼 apresenta 

valor equivalente a zero. Portanto: 

𝐶ℚ(𝑢, 𝑘) = 𝑒∫ −𝑟(𝑡) 𝑑𝑡
𝑇
0 ∫ (𝑢 − 𝑘). 𝜑(𝑢) 𝑑𝑢

∞

𝑘

 

 

 (4.11) 

𝐶ℚ(𝑢, 𝑘) = 𝑒∫ −𝑟(𝑡) 𝑑𝑡
𝑇
0 [∫  𝑢. 𝜑(𝑢) 𝑑𝑢

∞

𝑘

− ∫ 𝑘. 𝜑(𝑢)𝑑𝑢
∞

𝑘

] 

 

6.   (4.12) 

A expressão   (4.12) é equivalente a pensar na esperança da Call no mundo neutro a 

risco trazida a valor presente à uma taxa livre de risco, tal raciocínio foi empregado 

por Sasha Wilkens [2005]. 

Reorganizando a expressão: 

𝐶ℚ(𝑢, 𝑘) = 𝑒∫ −𝑟(𝑡) 𝑑𝑡
𝑇
0 . {[∫  𝑢. 𝜑(𝑢) 𝑑𝑢

∞

𝑘

] − [∫  𝑘. 𝜑(𝑢)  𝑑𝑢
∞

𝑘

]} 

  

7. (4.13) 

A interpretação da expressão (4.13) pode ser vista como: o preço da Call no mundo 

neutro a risco é representado pela probabilidade do valor esperado do ativo 

subjacente no vencimento da opção, dado que este ativo supera o strike, menos o 

valor do strike da opção multiplicado pela probabilidade de ocorrência do evento (ativo 

base superar o strike) ocorrer. Onde toda a expressão é trazida a valor presente. 

Adicionando um incremento de ∆𝑘 no strike da opção, obtemos: 

𝐶ℚ(𝑢, 𝑘 + ∆𝑘) = 𝑒∫ −𝑟(𝑡) 𝑑𝑡
𝑇
0 . {[∫  𝑢. 𝜑(𝑢)  𝑑𝑢

∞

𝑘+ ∆𝑘

] −  [∫  (𝑘 + ∆𝑘). 𝜑(𝑢)  𝑑𝑢
∞

𝑘+ ∆𝑘

]} 

 

8. (4.14) 
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𝐶ℚ(𝑢, 𝑘 + ∆k) = 𝑒∫ −𝑟(𝑡) 𝑑𝑡
𝑇
0 .

{
 
 

 
 ∫  𝑢. 𝜑(𝑢)  𝑑𝑢

∞

𝑘

− ∫ 𝑢. 𝜑(𝑢)  𝑑𝑢
𝑘+ ∆𝑘

𝑘

 − 𝑘∫ 𝜑(𝑢)  𝑑𝑢
∞

𝑘

+𝑘.∫ 𝜑(𝑢)  𝑑𝑢
𝑘+ ∆𝑘

𝑘

− ∆𝑘.∫ 𝜑(𝑢)  𝑑𝑢
∞

𝑘+ ∆𝑘 }
 
 

 
 

 

  

9. (4.15) 

Realizando a diferença entre 𝐶ℚ(𝑢, 𝑘 + ∆k) e 𝐶ℚ(𝑢, 𝑘) e dividindo por ∆k obtemos: 

𝐶ℚ(𝑢, 𝑘 + ∆k) − 𝐶ℚ(𝑢, 𝑘)

∆k
= 𝑒∫ −𝑟(𝑡) 𝑑𝑡

𝑇
0 . {

∫  (𝑘 − 𝑢). 𝜑(𝑢)  𝑑𝑢
𝑘+ ∆𝑘

𝑘

∆k
− ∫  𝜑(𝑢)  𝑑𝑢

∞

𝑘+ ∆𝑘

} 

  

10. (4.16) 

Abrindo a primeira expressão do lado direito: 

∫  (𝑘 − 𝑢). 𝜑(𝑢)  𝑑𝑢
𝑘+ ∆𝑘

𝑘

∆k
= 𝑘.

∫  𝜑(𝑢)  𝑑𝑢
𝑘+ ∆𝑘

𝑘

∆k
−
∫  𝑢. 𝜑(𝑢)  𝑑𝑢
𝑘+ ∆𝑘

𝑘

∆k
 

  

11. (4.17) 

Considerando que a função densidade de probabilidade 𝜑(𝑢) é uma função 

distribuição bem comportada, temos que: 

lim
∆𝑘 →0

∫  (𝑘 − 𝑢). 𝜑(𝑢)  𝑑𝑢
𝑘+ ∆𝑘

𝑘

∆k
= 0 

  

12. (4.18) 

Portanto: 

lim
∆𝑘 →0

𝐶ℚ(𝑢, 𝑘 + ∆k) − 𝐶ℚ(𝑢, 𝑘)

∆k
=  
𝜕𝐶ℚ(𝑢, 𝑘)

𝜕𝑘
 13. (4.19) 

Substituindo na equação (4.16): 

𝜕𝐶ℚ(𝑢, 𝑘)

𝜕𝑘
= −𝑒∫ −𝑟(𝑡) 𝑑𝑡

𝑇
0  . ∫  𝜑(𝑢)  𝑑𝑢

∞

𝑘

 

  

14. (4.20) 

∫  𝜑(𝑢)  𝑑𝑢
∞

𝑘

= 1 −∫  𝜑(𝑢)  𝑑𝑢
𝑘

−∞

 

  

15. (4.21) 

𝜕𝐶ℚ(𝑢, 𝑘)

𝜕𝑘
= −𝑒∫ −𝑟(𝑡) 𝑑𝑡

𝑇
0  . [1 − 𝑃ℚ (𝑢 ≥ 𝑘) ] 

 

16. (4.22) 

Substituindo a integral da taxa livre de risco por um valor resultante �̅�.  

𝜕𝐶ℚ (𝑢, 𝑘)

𝜕𝑘
= −𝑒−�̅�.𝑇  . [1 − 𝑃ℚ (𝑢 ≥ 𝑘) ] 17. (4.23) 
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Portanto, é possível afirmar que a expressão referente à variação do preço da opção 

Call de PETR4 em relação ao Strike( 
𝜕𝐶ℚ (𝑢,𝑘)

𝜕𝑘
 ) seria bem representado pela tangente 

de uma função 𝑓(𝑥), tal que  𝑓(𝑥) = ( 𝐶𝑛
ℚ (𝑢, 𝑘𝑛, 𝑇), 𝑘𝑛). 

Onde uma forma mais visual de entender a expressão, seria considerar o gráfico do 

preço de uma opção Call contra o preço de seu respectivo strike, tal qual apresentado 

na figura abaixo: 

 

Figura 13 – Gráfico de uma função Strike x Preço Call 

 

Podemos afirmar que a função 𝑓(𝑥) é correspondente à uma aproximação ( fitting ) 

da função que descreve o movimento do preço da Call em função de seu strike. Sendo 

assim, a aproximação da derivada da função 𝑓(𝑥) pode ser vista como a tangente da 

função no ponto. 

Desta maneira deve-se escolher uma função que seja facilmente manipulável e 

derivável, conhecida e que possua ordem superior de forma a aumentar a aderência 

do fitting, mas de maneira a evitar o overfitting. Sendo assim, optou-se por escolher 

uma função polinomial de 5a ordem. 

𝑓(𝑥) =  𝑓( 𝐶𝑛
ℚ (𝑢, 𝑘𝑛, 𝑇), 𝑘𝑛 ) 18. (4.24) 
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Sendo possível afirmar que: 

𝑓′(𝑥) ≈  
𝜕𝐶𝑛

 ℚ (𝑢, 𝑘𝑛, 𝑇)

𝜕𝑘𝑛
  19. (4.25) 

𝑃ℚ (𝑢 ≥ 𝑘𝑛) ≈  𝑓
′(𝑥) .

1

𝑒−�̅�.𝑇
+ 1 20. (4.26) 

Desta forma é possível afirmar que a equação (4.26) representa bem a probabilidade 

do preço de determinado ativo superar o strike de uma determinada opção no mundo 

neutro a risco ℚ . Encerrando aqui o objetivo deste tópico que será retomado mais 

adiante no item 4.7 desta seção. 

4.5. Interpolação da curva futura Pré 

Conforme visto no tópico 4.4 faz-se necessário o conhecimento do parâmetro �̅� (taxa 

média livre de risco equivalente ao período até o vencimento) de forma a trazer as 

expressões da estimativa da medida de probabilidade ℚ a valor presente. 

Sendo assim, o parâmetro �̅� pode ser considerado como o produto “Futuro DI” entre 

a data de trade da opção e a data de vencimento. Desta forma é possível perceber 

que a determinação de �̅� consiste em uma interpolação dos diferentemente “Futuros 

DIs” negociados na Bolsa de Futuros brasileira, na data de negociação da opção em 

questão, para determinado prazo de vencimento da mesma opção.  

A forma escolhida para a realização desta interpolação, foi a obtenção de toda a “curva 

pré” mês a mês ao longo do tempo, de forma que se interpola o valor para a data de 

vencimento da opção. 

É importante destacar que a solução escolhida para a obtenção do parâmetro �̅� é 

devido à impossibilidade de obtenção deste dado em conjunto com a extração dos 

dados de negociação de opções, ou seja, os dados extraídos referentes às opções 

apresentam horários diferentes dos dados utilizados para interpolação da curva pré. 

Tal escolha de procedimento pode ocasionar uma assincronia durante o processo de 

obtenção dos dados, contudo, haja visto que as opções de PETR4 possuem relativa 

abundância de liquidez podemos afirmar que tal assincronia torna-se pequena, uma 
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vez que os espaçamentos de tempo entre negócios realizados de opção de PETR4 e 

negócios realizados dos futuros de DI tornam-se menores. 

A Tabela 4 abaixo exemplifica o processo de construção da “curva pré” ao longo do 

tempo, considerando dados de mercado obtidos. 

Tabela 4 - Exemplificação da construção da curva Pré 
CDI Data \ DI DI1G15 DI1H15 DI1J15 DI1K15 DI1M15 DI1N15 DI1Q15 DI1U15 DI1V15 

11,57 02/jan/15 11,803 11,991 12,26 12,44  12,65   12,81 

11,57 05/jan/15 11,81 12,01 12,239 12,36  12,6   12,78 

11,57 06/jan/15 11,795 11,99 12,215 12,35  12,53   12,72 

11,57 07/jan/15 11,796 11,987 12,215 12,345  12,5   12,68 

11,57 08/jan/15 11,802 11,973 12,19 12,3  12,47   12,66 

11,57 09/jan/15 11,819 11,981 12,191 12,3  12,48   12,62 

11,57 12/jan/15 11,842 11,996 12,23 12,34  12,5   12,68 

11,57 13/jan/15 11,846 11,995 12,204 12,31  12,47   12,63 

11,57 14/jan/15 11,865 12,002 12,21 12,31  12,46   12,61 

11,57 15/jan/15 11,891 12,007 12,195 12,29  12,43   12,57 

11,57 16/jan/15 11,888 12,009 12,185 12,28  12,4   12,54 

11,57 19/jan/15 11,921 12,022 12,213 12,31  12,45   12,6 

11,57 20/jan/15 11,96 12,031 12,219 12,31  12,45   12,61 

11,57 21/jan/15 12,000 12,038 12,201 12,3  12,43   12,59 

12,09 22/jan/15 12,089 12,09 12,239 12,32  12,46   12,64 

12,08 23/jan/15 12,085 12,089 12,26 12,33  12,49   12,65 

12,08 26/jan/15 12,09 12,09 12,27 12,36  12,5   12,66 

12,08 27/jan/15 12,086 12,09 12,272 12,36  12,5   12,65 

12,08 28/jan/15 12,083 12,085 12,27 12,35  12,49   12,65 

12,08 29/jan/15 12,089 12,09 12,26 12,33  12,48   12,63 

12,08 30/jan/15 12,079 12,088 12,277 12,35  12,52   12,71 

12,08 02/fev/15  12,091 12,3 12,39 12,48 12,61 12,69 12,742 12,78 

12,09 03/fev/15  12,09 12,29 12,36 12,46 12,56 12,641 12,692 12,73 

12,09 04/fev/15  12,091 12,3 12,38 12,48 12,57 12,63 12,66 12,75 

12,09 05/fev/15  12,095 12,315 12,395 12,5 12,59 12,64 12,7 12,76 
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4.6. Fitting polinomial  

Conforme visto na seção 4.4, para a obtenção da medida de probabilidade ℚ faz-se 

necessária a determinação de 𝑓′(𝑥) e obrigatoriamente 𝑓(𝑥).Considerando-se a 

equação (4.24) e os conhecimentos adquiridos na seção 3.4, optou-se uma 

aproximação de 𝑓(𝑥) para uma função polinomial de 5a ordem. 

Sendo assim,  utilizando-se a biblioteca numpy do Python e a expressão polyfit é 

possível ajustar (“fitar”) os dados para cada dia de trade e para cada vencimento 

utilizando o método dos mínimos quadrados, conforme apresentado em 3.4.  

Separa-se as opções por grupos delimitados pelo vencimento e para cada grupo de 

vencimento, considera-se o preço de cada opção negociada e seu respectivo strike. 

Em seguida calcula-se a função polinomial de 5a ordem que melhor ajusta os dados 

para determinado vencimento de opção, repete-se o processo para os demais 

vencimentos negociados no mesmo dia e calculam-se as derivadas de todas as 

funções obtidas para cada vencimento neste mesmo dia. Caso haja um próximo dia 

de negociação na base de dados, reinicia-se o processo.  

Tal lógica é representada em forma de fluxograma na Figura 14 e exemplificada em 

forma de resultados na Figura 15, considerando para um dia de trade (02/01/2015) e 

para um vencimento em específico (18/01/2015 ). 

A consolidação dos resultados dos parâmetros de 𝑓(𝑥) e 𝑓′(𝑥) obtidos no processo 

de fitting para cada dia de trade presente na base de dados e para cada conjunto de 

vencimentos serão consolidados com os demais resultados provenientes das fases 

anteriores na seção 4.7. 
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Figura 14 - Fluxograma determinação 𝑓(𝑥) e 𝑓′(𝑥) 

 

Figura 15 - Ilustração fitting Vencimento 18/01/2015 para Trade Date 02/01/2015 



53 
 

4.7. Determinação da derivada de Radon-Nikodým 

Conforme apresentado na seção 4.4 fórmula (4.26) é possível obter a medida de 

probabilidade no mundo neutro a risco 𝑃ℚ para cada opção negociada na base de 

dados a partir do cálculo da derivada da função fitting polinomial de 5aordem. Já 

referente ao cálculo da medida de probabilidade ℙ, utilizando-se a expressão (4.6) é 

possível estimar ℙ para cada opção negociada na base de dados. 

Sendo assim, é possível unificar as informações de cada trade da base de dados e 

calcular a razão entre as diferentes medidas de probabilidades, inspirado na 

expressão (3.13) da derivada de Radon-Nikodým. Obtendo-se assim as tabelas 

Tabela 5,Tabela 6 e Tabela 7 compostas apenas por alguns trades que ocorreram no 

dia 02 de janeiro de 2015 e que possuem vencimento da opção para dia 19 de janeiro 

de 2015.  

Deve-se ressaltar que tais figuras são apenas uma pequena parte da base de dados 

(96,553 trades) e que para fins de visualização e exemplificação optou-se por mostrar 

apenas uma parcela do total. Interessante observar a esquematização de cores que 

compõem o cabeçalho, pois cada padrão de cor representa uma etapa de cálculos 

descrita anteriormente neste trabalho, é dizer:  

1. Cor cinza - representa a extração de dados (tópico 4.2) 

2. Cor laranja – representa a interpolação da curva Pré (tópico 4.5) 

3. Cor azul – representa o fitting polinomial de 5ª ordem (tópico 4.6) 

4. Cor rosa – representa o fitting Mistura de Normais e estimativa de ℙ (tópico 4.3) 

5. Cor verde – representa a estimativa de ℚ (tópico 4.4) 

6. Cor vermelho – representa o cálculo da razão entre ℚ e ℙ  

Como forma de identificar o comportamento da variável aleatória 𝑍, baseada na 

derivada de Radon-Nikodým, apresenta-se na Figura 16 o gráfico para o primeiro 

bloco de vencimentos de opções operados no dia 02 de janeiro de 2015. 

É possível perceber um comportamento comum analisando-se a Figura 16 que à 

medida que as opções se tornam mais out-of-the-money o parâmetro 𝑍 se torna maior 

e portando a discrepância entre ℙ e ℚ fica mais evidente, tal relação será melhor 

elaborada e estudada na seção 5.1. 
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Tabela 5- Exemplo de Tabela Consolidada de Dados parte 1 
Ticket Data Preco 

Volume 
Negociado 

Strike Vencimento 
Preço do Ativo no dia do 

Trade 
Preço Ativo no Vencimento 

Tempo para 
Maturity 

�̅� interpolado 

BBG007K8W7D9 Equity 02/01/2015 4,57 75600 4,91 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

BBG007QX4339 Equity 02/01/2015 2,35 10300 7,21 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

BBG007QX4357 Equity 02/01/2015 2,15 300 7,41 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

BBG007QX4375 Equity 02/01/2015 1,93 300 7,61 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

BBG007QX4767 Equity 02/01/2015 1,53 141700 8,11 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

BBG007QJ4H20 Equity 02/01/2015 1,21 75000 8,41 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

BBG007PS7S51 Equity 02/01/2015 1 2629800 8,61 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

BBG007PS7S79 Equity 02/01/2015 0,7 486100 9,11 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

BBG007PS7S97 Equity 02/01/2015 0,61 1303300 9,21 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

BBG007QNW6Q8 Equity 02/01/2015 0,51 199000 9,41 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

BBG007PS7SC3 Equity 02/01/2015 0,4 9377800 9,61 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

BBG007PS7SM2 Equity 02/01/2015 0,3 1321900 9,91 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

BBG007PS7SF0 Equity 02/01/2015 0,2 14942400 10,16 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

BBG007PS7SP9 Equity 02/01/2015 0,17 324400 10,41 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

BBG007D2VR83 Equity 02/01/2015 0,13 16495800 10,66 19/01/2015 9,36 9,17 12 11,70314 

Tabela 6 - Exemplo de Tabela Consolidada de Dados parte 2 
Derivada Insample p_value ks_stats Peso distr.1 média distr.1 variância distr.1 Peso distr.2 média distr.2 variância distr.2 

-0,547028368 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 

-1,066687152 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 

-1,037235624 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 

-1,001024993 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 

-0,887268385 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 

-0,807568601 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 

-0,75138941 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 

-0,605676992 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 

-0,576308347 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 

-0,517963219 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 

-0,460607924 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 

-0,377555175 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 

-0,312062222 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 

-0,250784114 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 

-0,194384879 2010-01-02  |  2015-01-02 95,82% 0,014749413 0,602095812 -1,305% 5,624% 0,397904188 -0,776% 10,983% 
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Tabela 7 - Exemplo de Tabela Consolidada de Dados parte 3 
∆ Log(S)-Log(K) Prob. ℙ Prob. ℚ Parâmetro 𝒁  

-28,02% 99,74% 54,99% 0,55 

-11,33% 91,06% 107,23% 1,18 

-10,15% 88,68% 104,27% 1,18 

-8,99% 85,78% 100,63% 1,17 

-6,23% 76,18% 89,20% 1,17 

-4,65% 68,96% 81,18% 1,18 

-3,63% 63,72% 75,54% 1,19 

-1,18% 50,03% 60,89% 1,22 

-0,70% 47,32% 57,94% 1,22 

0,23% 42,07% 52,07% 1,24 

1,14% 37,10% 46,30% 1,25 

2,48% 30,34% 37,96% 1,25 

3,56% 25,43% 31,37% 1,23 

4,62% 21,20% 25,21% 1,19 

5,65% 17,63% 19,54% 1,11 

 

 

 

 

Figura 16 - Gráfico de Probabilidades e Z com Trade date 02/01/2015 e vencimento 
19/01/2015 
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4.8. Desenvolvimento da Estratégia 

Calculados todos os parâmetros e obtida a variável aleatória 𝑍, baseada na derivada 

de Radon-Nikodým, para cada operação na base de dados, cria-se um algoritmo que 

irá verificar para cada trade da base de dados se serão atendidas as seguintes 

diretrizes | condições: 

1. Fator 1 – Analisar com base na variável 𝑍  

2. Fator 2 (𝑍𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑
<1 )– A variável 𝑍  deve estar acima de determinado limite 

inferior para os casos de 𝑍 < 1 

3. Fator 3 (𝑍𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑
<1 )– A variável 𝑍  deve estar abaixo de determinado limite 

superior para os casos de 𝑍 < 1 

4. Fator 4 (𝑍𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑
>1 ) – Caso a variável 𝑍 não se encontre entre os fatores 2 e 

3, esta deve estar acima de determinado limite inferior para os casos de 𝑍 > 1 

5. Fator 5 (𝑍𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑
>1 )– A variável 𝑍  deve estar abaixo de determinado limite 

superior para os casos de 𝑍 > 1 

6. Fator 6 (𝑆/𝐾𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑) – O fator moneyness (razão entre o strike e o preço 
spot do ativo) deve ser superior a determinado limite inferior. 

7. Fator 7 (𝑆/𝐾𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑)  – O fator moneyness (razão entre o strike e o preço 

spot do ativo) deve ser inferior a determinado limite superior. 

8. Fator 8 (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟) – O fator p-valor deve ser superior a determinado mínimo 
para a opção ser considerada. 

9. Fator 9 (𝑙𝑎𝑔)  – O fator lag (número de dias uteis entre o dia da opção e o 
vencimento da opção) deve ser inferior a determinado máximo para a opção 
ser considerada. 

Caso todas essas condições sejam atendidas, o algoritmo entrará comprando a opção 

Call caso 𝑍 < 1 ou entrará vendendo a opção Call caso 𝑍 > 1. De forma a tornar a 

lógica por trás da estratégia mais compreensível e “visual”,  apresenta-se na Figura 

17 um fluxograma ilustrativo da estratégia desenvolvida. 

Importante destacar que a escolha dos fatores mencionados acima são provenientes 

do conhecimento prático do autor acerca dos principais influentes sobre a precificação 

de opções de compra europeias, bem como baseia-se também em outras referências 

teóricas: e.g Barkhagen [2016]. 
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Figura 17 - Fluxograma da Estratégia 

Conforme é possível perceber a execução da estratégia desenvolvida é extremamente 

dependente dos fatores apresentados anteriormente, de forma que faz-se necessária 

uma análise preliminar paramétrica para entender a influência/sensibilidade de cada 

fator independente sobre a estratégia, conforme será apresentado na seção 5.1 e 

assim a partir da análise de importância realizada, considerar os valores mais 

significativos e aprofundar a análise paramétrica refinando sua parametrização na 

seção 5.2.  
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5. RESULTADOS 

Este capítulo é dividido em duas partes: na seção 5.1 definem-se valores para cada 

um dos 9 fatores mencionados na seção 4.8 e a partir do cenário base realiza-se uma 

análise preliminar variando cada fator independente e analisa-se a influência/ 

sensibilidade sobre o resultado da estratégia. 

A partir do correto entendimento da importância de cada fator sobre a estratégia, 

definem-se na seção 5.2 as variações a serem consideradas e realizam-se 

combinações entre cada um dos fatores, formando diversos cenários paramétricos de 

forma a identificar o caso que apresente melhor resultado e propicie maior robustez 

da estratégia.    

5.1. Análise Paramétrica 

Utilizando os conceitos apresentados ao longo do capítulo 3 e empregando a 

estratégia apresentada na seção 4.8 considerando todas as operações ocorridas 

durante o período de 2 de janeiro de 2015 a 11 de dezembro de 2019 (96,553 trades). 

Apresenta-se na Tabela 8 a definição do cenário base por fator de estratégia e na 

Figura 18 a ilustração do arranjo do cenário base considerando a estratégia criada. 

Tabela 8 - Definição de cenário base por fatores da estratégia 
N° do Fator Valor considerado Descrição 

Fator 1 Parâmetro 𝑍  Análise baseada no parâmetro 𝑍 

Fator 2 30% 
(𝑍𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑

<1 ) = A variável 𝑍  deve estar acima de determinado limite inferior 

para os casos de 𝑍 < 1 

Fator 3 75% 
(𝑍𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑

<1 ) = A variável 𝑍  deve estar abaixo de determinado limite inferior 

para os casos de 𝑍 < 1 

Fator 4 125% 
(𝑍𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑

>1 ) = A variável 𝑍 deve estar acima de determinado limite inferior 

para os casos de 𝑍 > 1 

Fator 5 1000% 
(𝑍𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑

>1 )= A variável 𝑍  deve estar abaixo de determinado limite superior 

para os casos de 𝑍 > 1 

Fator 6 75% 
(𝑆/𝐾𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑) = O fator moneyness deve ser superior a determinado limite 

inferior. 

Fator 7 125% 
(𝑆/𝐾𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑)  = O fator moneyness deve ser inferior a determinado limite 

superior. 

Fator 8 80% 
(𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟) = O fator p-valor deve ser superior a determinado mínimo para a 

opção ser considerada. 

Fator 9 150 
(𝑙𝑎𝑔)  = O fator lag (número de dias uteis até o vencimento da opção) deve ser 

inferior a determinado máximo para a opção ser considerada. 
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Figura 18 – Arranjo da Estratégia considerando o cenário base 
 

A seguir apresenta-se um quadro resumo das principais considerações 

implementadas na estratégia considerando o cenário base: 

 

Figura 19 - Principais considerações para a estratégia 

 

 

Considera qual fator como definidor da estratégia ? Z (Der.Radon Nikodým)

Qual o limite mínimo do fator  para a estratégia ? 30%  ≤ Z ≤ 75%

Valores  de Z cons iderados  entre -0,3 e +0,3 e para  ∆ entre 0,6 e 1,35

Qual o limite máximo do fator para a estratégia ? 125%  ≤ Z ≤ 1000%

Valores  de Z cons iderados  entre -0,3 e +0,3 e para  ∆ entre 0,6 e 1,35

Qual o Range de moneyness a ser considerado? 75% ≤ K/S ≤ 125%

Valores  de K/S cons iderados  entre 50% e 150%

Qual o volume mínimo tradado para uma opção ser considerada ? 1000

Qual o p-valor mínimo para uma opção ser considerada? 80%

Qual o limite de dias uteis entre Trade Date e Maturity (lag) ? 150

Valores  de Lag cons iderados  entre 0 e 502

Qual o size de compra ou venda da estratégia em unids do ativo base? 10.000
Valores  definidos  pela  seguinte expressão: = 

Input

 10,000.
𝑆𝑝𝑜𝑡 𝐴ç 𝑜 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑂𝑝ç 𝑜

1- O ponto de entrada de compra ou venda da opção é determinado pelo fator escolhido, ou seja:

*Se 1,25 ≤ Z ≤ 10 vende Call -s igni fica  que a  Prob.P  << Prob.Q , portanto o his tórico do ativo me fa la  que é pouco provavel  de ocorrer o evento e que o mercado acredita  que seja  poss ível

*Se 0,3 ≤ Z ≤ 0,75 compra Call -s igni fica  que a  Prob.P  >> Prob.Q , portanto o his tórico do ativo me fa la  que é mais  provavel  de ocorrer o evento que o mercado acredita

2- Caso um ponto de entrada seja detectado, verifica-se os seguintes pré-requisitos:

*moneyness deve ser: 0,75 ≤ K/S ≤ 1,25

*operação deve possuir o mínimo de 1000  unids tradadas no dia 

*o p-valor deve ser acima de 0,8

*a opção não pode possuir mais que 150 dias de Lag 

3- Atendidos os requisitos 1 e 2, compra-se ou vende-se a quantidade equivalente à:

Quantidade de opções = Unidades do ativo base (10000 unids)  * Spot Ativo Base / preço da opção no dia

4- Seguem algumas observações sobre a estratégia:

* não será considerado nenhum limite de exposição às opções

* é possível comprar e vender diversas opções com diferentes strikes ou datas de vencimento para um mesmo dia de trade

* para efeitos práticos, valores de probabilidades negativos obtidos via fiting (Prob. Q) serão considerados equivalentes a Zero

* a estratégia é constituida como Buy|Sell & hold , havendo sim acumulo de posição ao longo do tempo

Principais considerações da estratégia
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Importante destacar que os valores de Upper Bound e Lower Bound do parâmetro 

Moneyness foram baseados em Barkhagen [2016], contudo optou por uma 

abordagem um pouco menos restritiva, considerando-se assim a variação de 0,75 a 

1,25. 

Para a análise de cada fator individualmente apresenta-se na Tabela 9 o cenário base 

( em verde ) bem como suas variações (em preto) individuais: 

Tabela 9 - Variações de cada Fator da Estratégia para análise preliminar 

N° do Fator 
Variações 

Variação 1 Variação 2 Variação 3 Variação 4 Variação 5 Variação 6 Variação 7 

Fator 1 Z (Der.Radon Nikodým) 

Fator 2 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

Fator 3 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 

Fator 4 110% 115% 120% 125% 140% 155% 170% 

Fator 5 150% 200% 250% 300% 400% 500% 1000% 

Fator 6 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 

Fator 7 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 

Fator 8 70% 75% 80% 90%       

Fator 9 25 75 150         

 

Desta Forma, são construídos 50 cenários onde calcula-se o P&L diário da estratégia 

carregando-se as posições até o vencimento da opção ou até a zeragem da posição 

via compra e posterior venda ou via venda e posterior compra. 

A seguir apresentam-se na Tabela 10 um resumo com os resultados de cada variação 

em destaque, na Figura 20 a evolução do P&L ao longo do tempo por variação e na 

Figura 21 a distribuição do P&L acumulado por variação de fator. 
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Tabela 10 – Tabela resumo P&L por variação de fator 

 

 

   

N° Variação
Valor 

Fator 1

Valor 

Fator 2

Valor 

Fator 3

Valor 

Fator 4

Valor 

Fator 5

Valor 

Fator 6

Valor 

Fator 7

Valor 

Fator 8

Valor 

Fator 9
P&L 

Acumulado

P&L 

Acumulado C 

Call

P&L 

Acumulado V 

Call
%Acertos %Erros

Variação 1 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -509,32 -482,92 -26,40 35,3% 64,7%

Variação 2 Z 15% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -827,34 -800,33 -27,01 31,9% 68,1%

Variação 3 Z 20% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -717,79 -690,77 -27,02 32,9% 67,1%

Variação 4 Z 25% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -612,67 -586,62 -26,05 34,1% 65,9%

Variação 5 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -509,32 -482,92 -26,40 35,3% 64,7%

Variação 6 Z 35% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -404,82 -379,35 -25,47 36,8% 63,2%

Variação 7 Z 40% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -317,27 -293,43 -23,84 38,3% 61,7%

Variação 8 Z 45% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -234,34 -211,80 -22,54 39,8% 60,2%

Variação 9 Z 30% 60% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -435,82 -417,10 -18,72 37,3% 62,7%

Variação 10 Z 30% 65% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -479,49 -458,32 -21,17 36,3% 63,7%

Variação 11 Z 30% 70% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -506,02 -482,10 -23,92 35,7% 64,3%

Variação 12 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -509,32 -482,92 -26,40 35,3% 64,7%

Variação 13 Z 30% 80% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -493,55 -466,53 -27,02 35,3% 64,7%

Variação 14 Z 30% 85% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -468,36 -444,40 -23,95 35,4% 64,6%

Variação 15 Z 30% 90% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -437,10 -413,08 -24,01 35,7% 64,3%

Variação 16 Z 30% 75% 110% 1000% 75% 125% 80% 150 -618,50 -483,10 -135,40 41,4% 58,6%

Variação 17 Z 30% 75% 115% 1000% 75% 125% 80% 150 -569,96 -472,03 -97,94 39,7% 60,3%

Variação 18 Z 30% 75% 120% 1000% 75% 125% 80% 150 -524,07 -470,14 -53,94 38,0% 62,0%

Variação 19 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -509,32 -482,92 -26,40 35,3% 64,7%

Variação 20 Z 30% 75% 140% 1000% 75% 125% 80% 150 -510,00 -504,59 -5,41 26,5% 73,5%

Variação 21 Z 30% 75% 155% 1000% 75% 125% 80% 150 -494,02 -508,96 14,94 23,6% 76,4%

Variação 22 Z 30% 75% 170% 1000% 75% 125% 80% 150 -502,39 -512,02 9,63 22,6% 77,4%

Variação 23 Z 30% 75% 125% 150% 75% 125% 80% 150 -528,18 -489,72 -38,46 33,9% 66,1%

Variação 24 Z 30% 75% 125% 200% 75% 125% 80% 150 -517,74 -485,54 -32,20 34,8% 65,2%

Variação 25 Z 30% 75% 125% 250% 75% 125% 80% 150 -513,83 -484,75 -29,08 35,0% 65,0%

Variação 26 Z 30% 75% 125% 300% 75% 125% 80% 150 -512,41 -484,04 -28,37 35,1% 64,9%

Variação 27 Z 30% 75% 125% 400% 75% 125% 80% 150 -513,14 -484,82 -28,32 35,2% 64,8%

Variação 28 Z 30% 75% 125% 500% 75% 125% 80% 150 -512,08 -484,44 -27,65 35,2% 64,8%

Variação 29 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -509,32 -482,92 -26,40 35,3% 64,7%

Variação 30 Z 30% 75% 125% 1000% 60% 125% 80% 150 -514,27 -480,25 -34,02 35,8% 64,2%

Variação 31 Z 30% 75% 125% 1000% 65% 125% 80% 150 -514,09 -480,44 -33,64 35,6% 64,4%

Variação 32 Z 30% 75% 125% 1000% 70% 125% 80% 150 -514,83 -480,79 -34,05 35,5% 64,5%

Variação 33 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -509,32 -482,92 -26,40 35,3% 64,7%

Variação 34 Z 30% 75% 125% 1000% 80% 125% 80% 150 -511,01 -489,02 -21,99 34,7% 65,3%

Variação 35 Z 30% 75% 125% 1000% 85% 125% 80% 150 -497,32 -497,78 0,46 33,4% 66,6%

Variação 36 Z 30% 75% 125% 1000% 90% 125% 80% 150 -495,32 -506,18 10,86 30,2% 69,8%

Variação 37 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 110% 80% 150 -278,96 -243,22 -35,74 39,4% 60,6%

Variação 38 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 115% 80% 150 -431,36 -393,16 -38,20 36,4% 63,6%

Variação 39 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 120% 80% 150 -493,51 -461,89 -31,62 35,5% 64,5%

Variação 40 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -509,32 -482,92 -26,40 35,3% 64,7%

Variação 41 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 130% 80% 150 -508,65 -485,50 -23,16 35,3% 64,7%

Variação 42 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 135% 80% 150 -479,34 -466,15 -13,19 35,5% 64,5%

Variação 43 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 140% 80% 150 -440,10 -437,66 -2,43 35,7% 64,3%

Variação 44 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 125% 70% 150 -541,97 -515,63 -26,33 35,3% 64,7%

Variação 45 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 125% 75% 150 -520,48 -493,59 -26,88 35,4% 64,6%

Variação 46 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -509,32 -482,92 -26,40 35,3% 64,7%

Variação 47 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 125% 90% 150 -441,97 -448,03 6,06 35,5% 64,5%

Variação 48 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 25 -285,39 -322,98 37,58 36,5% 63,5%

Variação 49 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 75 -527,84 -506,17 -21,67 34,9% 65,1%

Variação 50 Z 30% 75% 125% 1000% 75% 125% 80% 150 -509,32 -482,92 -26,40 35,3% 64,7%
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Figura 20 – P&L acumulado por variação ao longo do tempo 

 

Figura 21 – P&L acumulado por variação de fator 
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Conforme é possível observar via Tabela 10, todas as variações de cenário 

apresentaram P&L acumulado negativo, sendo a maior parte da contribuição negativa 

proveniente de venda das opções de Call de PETR4. 

A princípio a estratégia não aparenta grande potencial de retorno, haja visto que até 

o percentual de acerto nas decisões de compra e venda da opção se mostra baixo, 

apresentando no melhor dos casos 41,4% de margem de Acerto e 58,6% de margem 

de Erro.  

Contudo,  é possível perceber na Figura 20 que a partir do ano de 2019 há uma 

intensificação do movimento de queda do P&L acumulado, de forma que antes desse 

período de 2019 ainda era possível encontrar casos com P&L acumulado positivo. A 

explicação para que tal fato ocorra, decorre por conta dos seguintes fatores: 

1. Mudança de perfil e patamar da volatilidade do ativo PETR4 a partir de 2016. 

2. Criação de posições cada vez maiores em opções out-of-the-money e com 
vencimentos mais longos. 

3. Tomada de posição direcional no ativo. 

Em relação ao fator Mudança de perfil, conforme visto na seção 4.3, o período de 

fitting da distribuição Mistura de Normais corresponde a 5 anos, portanto para as 

operações ocorridas em 2019 a base dos retornos de PETR4 era composta por dados 

que se enquadravam dentro do período histórico de 2013-1 a 2018-1 e 2013-2 a 2018-

2, período este que possui um elevado patamar de volatilidade (média de 40% no 

período) e uma grande variância no perfil de sua volatilidade. Contudo para o ano de 

2019, percebe-se que há uma considerável redução no patamar da volatilidade indo 

para cerca de 25% a 30% no período, ocasionando assim uma possível quebra do 

padrão histórico dos retornos da modelagem, conforme Figura 22.   

Já, em relação ao fator criação de posições, conforme visto Figura 18 a quantidade 

opções compradas ou vendidas é uma função do multiplicadora de 10,000 pela razão 

entre o preço spot do ativo e o preço da opção, sendo assim a medida que a ação se 

valoriza as posições de opções out-of-the-money se tornam cada vez maiores, uma 

vez que o preço do ativo se torna cada vez maior e o preço das opções não 

necessariamente aumenta na mesma proporção. 
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Finalmente, com relação a tomada de posição direcional no ativo, o principal objetivo 

desta dissertação é desenvolver e analisar uma estratégia de trading capaz de 

explorar as discrepâncias entre ℙ e ℚ , contudo de forma a analisar somente a 

influência dos fatores sobre o resultado da estratégia em si, acaba-se elaborando uma 

estratégia direcional sobre o ativo PETR4, ou seja, conforme visto na Figura 16, na 

maioria dos casos a probabilidade observada ℙ é menor que a probabilidade ℚ  e 

portanto na maioria dos casos obtém-se 𝑍 > 1, ocasionando em venda da opção Call 

na grande maioria dos trades realizados pela estratégia. Deste modo, a estratégia 

“aposta” que o ativo PETR4 não irá subir tanto ao longo do tempo, tornando-se assim 

uma estratégia direcional sobre o ativo. Embora este não seja o objetivo desta 

dissertação, tal arranjo da estratégia fez-se necessário para este momento de forma 

a analisar a influência de cada fator individualmente sobre o resultado somente das 

opções. 

 

Figura 22 - Retorno PETR4 e Volatilidade histórica 

 

Referente às Tabela 10 e Figura 21, percebe-se claramente que existem fatores que 

são muito mais influentes que outros e que propiciam grandes variações no resultado 

a partir apenas da mudança de um parâmetro.  
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Sendo assim, podemos realizar a seguinte análise para cada fator da estratégia: 

Fator 2- apresenta uma grande influência sobre o resultado da estratégia, onde a 

medida que 𝑍𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑
<1  aumenta o algoritmo se torna mais seletivo e permite menos 

opções out-of-the-money ou grandes discrepâncias entre ℙ e ℚ , vide Figura 23.Sendo 

assim, o ideal seria buscar valores mais elevados para o fator 2 e considerar uma faixa 

de variação para a próxima análise a ser desenvolvida na seção 5.2. 

 

Figura 23 - P&L por variação Fator 2 

Fator 3- apresenta menos influência sobre a estratégia que o Fator 2, possuindo 

pequena “elasticidade” do resultado. Contudo, conforme Figura 24 é possível 

constatar que não existe um padrão claro de que 𝑍𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑
<1  deva ser limitado por 

somente um valor, sendo assim tal qual fator 2 devemos considerar uma faixa de 

variação para o fator 3 na próxima seção. 

 

Figura 24 - P&L por variação Fator 3 
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Fator 4 - apresenta relativa influência sobre a estratégia, ficando claro que existe um 

limiar para valores pequenos (𝑍𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑
>1  entre 110% e 120%) que não favorece o 

resultado, uma vez que habilita uma grande quantidade de posições de venda de Call 

e que não apresenta uma discrepância significativa entre ℙ e ℚ . Percebe-se que 

valores muito maiores apresentam pouca “elasticidade” sobre o resultado, formando 

um “platô” vide Figura 25, ocasionando assim que valores acima de 120% fazem 

pouca diferença para a análise. Sendo assim, cria-se uma faixa de variação para o 

fator 4 de 105% a 120% de forma a tornar o algoritmo menos restritivo e mais enxuto. 

 

Figura 25 - P&L por variação Fator 4 

Fator 5 – Há pouquíssima influência do fator 𝑍𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑
>1  sobre o resultado da 

estratégia, sendo assim não há necessidade de criar uma faixa de variação para este 

fator em específico, podendo ser considerado um valor único de 300%. 

 

Figura 26 - P&L por variação Fator 5 
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Fator 6 – Conforme Figura 26 é possível perceber que 𝑆/𝐾𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑 não possui 

tamanha elasticidade no resultado como os fatores anteriores, contudo não significa 

que o fator moneyness não seja importante para a análise. Uma vez que não há uma 

clara tendência quanto ao benefício de restringir ou não tal fator, optou-se por criar 

uma faixa de valores para 𝑆/𝐾𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑 de forma a tornar o algoritmo menos restritivo. 

 

Figura 27- P&L por variação Fator 6 

Fator 7 – caso muito similar ao ocorrido com o Fator 3, possuindo pequena 

“elasticidade” sobre o resultado, não existindo um padrão claro de que 𝑆/𝐾𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑   

deva ser limitado por somente um valor, devendo assim considerar uma faixa de 

variação acima de 110% limitado até 130% de forma que o algoritmo não considere 

opções muito out-of-the-money e que possuam pouca liquidez. 

 

Figura 28 - P&L por variação Fator 7 
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Fator 8 – é possível perceber que o fator 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 apresenta uma grande 

“elasticidade” no resultado da estratégia, ficando claro que a escolha de  𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 

maiores representa uma maior robustez na seleção dos trades de forma que aumenta 

a probabilidade do fitting da Mistura de Normais ser mais preciso e consequentemente 

represente melhor a base de dados. Sendo assim, um valor único de 90% seria mais 

que suficiente para garantir uma maior robustez na seleção dos trades. 

 

Figura 29 - P&L por variação Fator 8 

Fator 9 – similar ao verificado no Fator 8, é possível perceber que o fator 𝑙𝑎𝑔 apresenta 

uma grande “elasticidade” no resultado da estratégia, ficando claro que uma escolha 

de valores menores representa uma maior robustez na seleção dos trades de forma 

que o algoritmo trabalha com operações mais curtas e próximas do vencimento das 

opções e trabalhando com volatilidade de retornos menores. Sendo assim, optou-se 

por considerar valores de 25 dias e 50 dias para o fator. 

 

Figura 30 - P&L por variação Fator 9 
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5.2. Análise da Estratégia refinando os parâmetros 

Entendidas as influências dos principais fatores sobre a estratégia, criam-se janelas 

de variações para cada um dos fatores, vide Tabela 11, onde diferentemente da 

análise realizada na seção 5.1 onde não havia combinações entre as variações dos 

fatores, nesta etapa iremos analisar todas as combinações possíveis e formadas entre 

si (inter-relações). Totalizando assim 1,152 variações da estratégia. 

Tabela 11 - Variações de cada Fator da Estratégia para análise refinada 

N° do Fator 
Variações 

Variação 1 Variação 2 Variação 3 Variação 4 

Fator 1 Z (der.Radon Nikodým) 

Fator 2 45% 50% 55%  

Fator 3 60% 70% 80% 85% 

Fator 4 105% 110% 115% 120% 

Fator 5 300% 

Fator 6 80% 85% 90%  

Fator 7 110% 115% 120% 130% 

Fator 8 90% 

Fator 9 25 50  

 

Interessante destacar que, diferentemente do capítulo anterior, onde o tamanho da 

posição era definido pela expressão: 

𝑆𝑖𝑧𝑒 =  10,000 .
𝑆𝑝𝑜𝑡 𝐴ç 𝑜

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑂𝑝ç 𝑜
 

 

21. (5.1) 

Nesta etapa da dissertação, iremos adaptar a expressão (5.1 de forma a considerar o 

delta de cada opção (∆ 𝑂𝑝ç 𝑜) e conforme postulado no tópico 3 da seção 5.1, iremos 

adaptar a estratégia de forma a corrigir o viés direcional e explorar somente as 

discrepâncias entre ℙ e ℚ . Sendo assim de forma a corrigir tal questão, o algoritmo 

compra ou vende a opção Call caso atenda a todos os requisitos dos fatores para 

determinada variação e em seguida ele vende ou compra, respectivamente, as ações 

de PETR4. De forma que o P&L nada mais é que o somatório do P&L das opções com 

o P&L das ações: 
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𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑂𝑝ç 𝑜 = ∓
1,000

∆ 𝑂𝑝ç 𝑜
 

 

22. (5.2) 

𝑆𝑖𝑧𝑒 𝐴ç 𝑜 =  ±1,000 
 

23. (5.3) 

𝑃&𝐿 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃&𝐿 𝑂𝑝ç 𝑜 + 𝑃&𝐿 𝐴ç 𝑜 
 

24. (5.4) 

Realizadas estas modificações, obtém-se a seguinte distribuição de resultados 

proveniente de cada uma das variações criadas: 

 

Figura 31 – P&L Acumulado por variação de Fator 

Apresenta-se a distribuição das trajetórias do P&L acumulado por variação: 

 

Figura 32 – Distribuição das trajetórias do P&L acumulado por Variação de Fator 
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Dentre os 1,152 casos analisados, obtém-se 795 casos com P&L acumulado positivo 

(69%) e 357 casos com P&L acumulado negativo (31%), possuindo média de 

302,562.05 e mediana de 432,023.01, conforme Tabela 12. 

Tabela 12 – Resumo Resultados estratégia com resultados refinados 

  Resultados + 795 

  Resultados - 357 

  % Resultados + 69,0% 

  % Resultados - 31,0% 

  Maior P&L 1.499.067,63 

  Menor P&L  -1.521.637,86 

  Média 302.562,05 

  Mediana 432.023,01 

      

5% Percentil -880.734,26 40% Percentil    252.644,48 70% Percentil 698.042,62 

10% Percentil -671.155,78 45% Percentil 354.165,65 75% Percentil 791.859,72 

15% Percentil -499.198,01 50% Percentil 432.023,01 80% Percentil 876.801,17 

20% Percentil -364.143,25 55% Percentil 496.097,17 85% Percentil 980.866,39 

25% Percentil -191.197,96 60% Percentil 562.427,57 90% Percentil 1.094.900,50 

30% Percentil -30.110,91 65% Percentil 627.281,84 95% Percentil 1.245.165,77 

35% Percentil 162.510,87     

 

A partir dos 795 casos com P&L positivos, verifica-se a existência de algum caso em 

que a variação de um fator esteja gerando uma concentração nos resultados da 

análise, conforme Tabela 13 e Figura 33.  

Tabela 13 – Distribuição por fator dos casos com P&L positivo 

 Variação 1 Variação 2 Variação 3 Variação 4 TOTAL 

N° Fator 1 795 795 

N° Fator 2 229 265 301 0 795 

N° Fator 3 273 199 161 162 795 

N° Fator 4 218 210 191 176 795 

N° Fator 5 795 795 

N° Fator 6 273 271 251 0 795 

N° Fator 7 186 180 200 229 795 

N° Fator 8 795 795 

N° Fator 9 576 219 0 0 795 
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Figura 33 – Distribuição dos casos de P&L positivos por fator 

Desta forma, é possível constatar que não existe nenhum fator que concentre os casos 

de P&L positivos, corroborando a análise preliminar realizada na seção anterior, 

demonstrando que a estratégia é robusta o suficiente e coerente. 

A seguir, realiza-se uma análise complementar onde separa-se dentro de cada um 

dos 1,152 casos o P&L acumulado ao longo de cada mês para cada ano de análise 

de forma a identificar se existe algum outlier ou algum caso em específico que mereça 

ser estudado mais profundamente.  

 

Figura 34 - P&L acumulado ao longo do mês para o ano de 2015 
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Figura 35 - P&L acumulado ao longo do mês para o ano de 2016 
 

 

 

 

Figura 36 - P&L acumulado ao longo do mês para o ano de 2017 
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Figura 37 - P&L acumulado ao longo do mês para o ano de 2018 
 

 

 

 

Figura 38 - P&L acumulado ao longo do mês para o ano de 2019 
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Reforçando o comportamento que vimos na análise desenvolvida na seção anterior e 

na Figura 32 o ano de 2019 configura-se como o período em que o algoritmo 

apresenta seu pior desempenho. Contudo, haja visto que nesta análise mais refinada 

fomos capazes de “corrigir” os itens 2 e 3 dentre os apontados como causadores da 

má performance da estratégia em 2019 e que o item 1 é exógeno à nossa análise e 

que seu problema em questão se encontra no período out-of-sample da amostra, 

podemos afirmar com propriedade que a estratégia é coerente ao longo do período 

de estudo.  

Analisando o gráfico da Figura 38, verifica-se que na grande maioria dos casos os 

meses que apresentaram o retorno mais negativo foram justamente janeiro e março 

de 2019 e analisando o comportamento do ativo PETR4 para o mesmo ano na Figura 

39 é possível constatar visualmente que tais meses foram aqueles que tiveram as 

maiores acelerações na valorização do ativo ao longo do ano e cujo pico coincide com 

o vencimento das opções, desta forma, o algoritmo perdeu mais dinheiro nas vendas 

de Opção de Call do que ganhou com a compra da ação PETR4. Tal discrepância 

provém do fato de que a Venda de Call out-of-the-money e compra da ação PETR4 

implica em estar com uma posição ligeiramente “short gama”, portanto, em momentos 

exarcebados de “Bull-Market” a estratégia tende a apresentar um desempenho inferior 

que os demais momentos. 

 

Figura 39 - Gráfico do Ativo PETR4 em 2019  
Fonte: Tradingview 
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Tendo analisado cada um dos 1,152 casos gerados, por fim analisa-se cada um dos 

96,553 trades para cada variação gerada de forma a identificar casos que apresentem 

os resultados mais significativos, conforme apresentados na Figura 40 e Tabela 14 e 

apresenta-se na Figura 41 a distribuição dos retornos do P&L acumulado da 

estratégia. Desta forma, é possível perceber que a distribuição de porcentagem de 

acertos do algoritmo apresenta valores acima de 50% em quase todos os casos, 

mostrando que a estratégia possui resultados sólidos e muito promissores. 

Sendo assim, encerramos o ciclo de análise da estratégia e apuração de resultados, 

onde a partir da construção da metodologia proposta no capítulo 4, realizamos uma 

análise paramétrica preliminar de forma a identificar os principais fatores e seus graus 

de influência sobre os resultados da estratégia (totalizando 50 variações), tendo como 

consequência a definição de uma faixa de valores limites para cada fator individual. 

Em seguida, realizamos uma nova rodada de análise paramétrica onde, a partir da 

faixa de valores limites definidos na etapa anterior, realizaram-se análises 

paramétricas inter-relacionadas, isto é, consideram-se todas as combinações 

possíveis de serem formadas entre cada fator (totalizando 1,152 variações), bem 

como modifica-se a estratégia para considerar o par de compra ou venda de opções 

de PETR4 em conjunto com a venda ou compra de ações de PETR4,respectivamente, 

balizando-se pelo delta das opções.  

Consequentemente, tornamos o algoritmo mais assertivo na detecção de possíveis 

discrepâncias entre as medidas de probabilidade ℙ e ℚ, eliminamos o  viés direcional 

da estratégia, reduzimos a concentração de posições em opções out-of-the-money e 

obtemos assim uma porcentagem de 69% de resultados com P&L positivo, bem como 

uma média e mediana positivas. Desta forma, é possível constatar quer a estratégia 

proposta apresenta resultados sólidos e muito promissores. 

No capítulo seguinte, apresentar-se-á uma revisão dos temas abordados ao longo 

desta dissertação, relacionando-os com a estratégia desenvolvida, criando-se 

reflexões sobre os temas abordados e, por fim, introduzindo as conclusões finais deste 

trabalho. 
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Figura 40 - Gráfico % de Acertos para cada caso simulado 
 

 

Figura 41 - Histograma P&L Acumulado da estratégia considerando todos os casos 
gerados 

 

Tabela 14 - Análise dos principais casos da Estratégia Refinada 

 

N° Variação
Nmr 

Fator 1

Nmr 

Fator 2

Nmr 

Fator 3

Nmr 

Fator 4

Nmr 

Fator 5

Nmr 

Fator 6

Nmr 

Fator 7

Nmr 

Fator 8

Nmr 

Fator 9

6.396 Variação Nmr 1061 Z 55% 85% 105% 300% 80% 120% 90% 50

61,1% Variação Nmr 295 Z 45% 85% 105% 300% 80% 130% 90% 50

8,8% Variação Nmr 856 Z 55% 60% 120% 300% 90% 110% 90% 25

75,4% Variação Nmr 854 Z 55% 60% 120% 300% 85% 130% 90% 25

50,1% Variação Nmr 379 Z 45% 85% 120% 300% 90% 115% 90% 50

Maior N° Acertos

Maior% Abertura 

de posições
Menor% Abertura 

de posições

Maior% Acertos

Maior% Erros
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6. CONCLUSÕES 

Nessa dissertação propusemos uma estratégia quantitativa de exposição ativa ou 

passiva, através da compra e venda de opções de compra de PETR4 baseada, 

principalmente, na razão entre os valores das medidas de probabilidade neutra ao 

risco ℚ e a medida de probabilidade ℙ, ou seja, indiretamente a partir de análise 

relacionada à derivada de Radon-Nikodým. 

Uma vez que as medidas de probabilidade não estão explicitamente disponíveis, foi 

necessário o conhecimento dos principais fundamentos teóricos associados às 

mesmas, em particular a mudança de numerário pelo teorema de Girsanov —seção 

3.3— que serviram de base para o desenvolvimento deste trabalho, assim como o 

entendimento do modelo de Black & Scholes—seção 3.1— e a aproximação de uma 

densidade de probabilidade a partir dos dados históricos do log-retorno e da 

abordagem de Mistura de Normais  — seção 3.2. 

Entendidos os conceitos básicos e necessários para esta dissertação, apresentou-se 

a metodologia desenvolvida no capítulo 4, dividindo-a da seguinte maneira: 

Em 4.1, testamos e validamos a hipótese base de que a distribuição dos retornos do 

ativo PETR4 é invariante no tempo, garantindo assim que a modelagem da Mistura 

de Normais dos retornos do ativo via teste de Kolmogorov-Smirnov pode ser 

conservada e utilizada durante o período de janela de 6 meses de out-of-sample da 

estratégia. Deve-se destacar que além do teste visual mencionado anteriormente, 

também realizou-se uma nova inspeção visual comparativa das distribuição dos 

retornos tal qual propõe Meucci [2005], bem como a verificação via teste de raízes 

unitárias, inseridos  em Apêndice B e Apêndice C, respectivamente. 

1. Em 4.2, apresentamos os principais dados extraídos e sua forma de extração, 

de maneira que haja a correta paridade entre os dados, evitando erros de 

divergência de horários ou datas e garantindo que toda a base de dados esteja 

completa e coerente. 

2. Em 4.3, apresentou-se a lógica desenvolvida para a realização do fitting de 

Mistura de Normais da base de dados. 
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3. Em 4.4, desenvolvemos algebricamente, a partir da expressão de precificação 

de uma opção Call, uma estimativa para a medida de probabilidade ℚ. 

4. Em 4.5, apresentou-se a metodologia de obtenção da curva pré-fixada ao longo 

do tempo para os vencimentos das opções da base de dados de forma a obter 

o parâmetro �̅�.  

5. Em 4.6, desenvolvemos a metodologia empregada para realizar o fitting do 

polinômio de 5ª ordem 𝑓(𝑥) e assim obter sua derivada 𝑓′(𝑥), peça essencial 

para a estimativa da medida de probabilidade 𝑄. 

6. Em 4.7, consolidamos a base de dados com os resultados obtidos nas etapas 

anteriores e calculamos a variável aleatória 𝑍 equivalente à razão entre ℚ  e ℙ, 

baseando-se no conceito da derivada de Radon-Nikodým. 

7. Por fim em 4.8, criamos a metodologia da estratégia integrando todas as etapas 

anteriores e apresentando um modelo de trading consistente com os conceitos 

utilizados. 

A partir da aplicação da estratégia desenvolvida, obtivemos os resultados 

apresentados no Capítulo 5, onde primeiramente aplicamos uma análise paramétrica 

de forma a compreender a influência de cada um dos fatores e sua sensibilidade sobre 

o resultado. 

Desta forma, constatamos que embora todos os casos de teste de alteração dos 

fatores individualmente apresentaram P&L acumulado negativo, havia claramente 

uma chance de aprimoramento do algoritmo uma vez entendida a parametrização do 

modelo e sua sensibilidade.  

Constatando-se assim que os fatores 2(𝑍𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑
<1 ), 3(𝑍𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑

<1 ), 4(𝑍𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑
>1 ), 

6(𝑆/𝐾𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑), 7(𝑆/𝐾𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑) e 9(𝑙𝑎𝑔 ) apresentam maior relevância para a estratégia 

e devem ser analisados a partir de diferentes faixas de variação de valores e 

combinações entre si. 

Importante destacar que por mais que 100% dos casos tenham dado P&L negativo, 

claramente o ano de 2019 foi um “divisor de águas” para a estratégia. A justificativa 

para a ocorrência de tal comportamento decorre dos seguintes fatores: 
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1. Mudança do perfil e patamar da volatilidade do ativo PETR4 a partir de 2016, 

ocasionando um fitting da Mistura de Normais não muito representativo para o 

período de 2019, uma vez que em sua base de dados composta pelos últimos 

5 anos apresenta majoritariamente trades cuja volatilidade era maior que no 

período atual. 

2. A formulação criada para o tamanho da posição de entrada de compra ou 

venda das opções de PETR4 para a análise preliminar propicia uma alocação 

maior em ativos mais out-of-the-money à medida que a ação se valoriza. 

3. A maneira como a estratégia foi executada na análise preliminar, compra ou 

venda “a descoberto” da opção, cria um viés direcional da estratégia sobre o 

título PETR4, onde no caso, a grande maioria das operações eram venda da 

Call de PETR4, ocasionando em prejuízo por conta da valorização da ação ao 

longo do período. 

Escolhidas as faixas de variação dos fatores, Tabela 11, aplicamos o algoritmo a cada 

um dos 1,152 casos gerados para os 96,553 trades da base de dados, adaptando-o 

de forma a considerar para a formação do tamanho da posição o delta de cada uma 

das opções acompanhado da compra ou venda das opções e venda ou compra de 

ações de PETR4, respectivamente. Eliminando assim os problemas 2 e 3 da análise 

anterior. 

Conforme esperado, o resultado das combinações entre os diferentes fatores para a 

estratégia propiciou um aumento significativo na quantidade de casos com P&L 

positivo(69% do total de casos), proporcionou Média dos Resultados de 302.562,05 e 

mediana de 432.023,01, Tabela 12.  

Importante destacar que dentre os casos positivos não houve nenhuma concentração 

exorbitante de algum fator sobre a estratégia, Tabela 13. Apenas podendo aferir que 

o algoritmo possui uma maior assertividade para opções mais curtas até 25 dias uteis 

para seu vencimento em relação a opções de até 50 dias úteis para seu vencimento. 

Interessante observar que tal qual na análise preliminar, o ano de 2019 ainda se 

mantém mais desafiador à estratégia, Figura 38, apresentando os piores retornos para 

o período de análise. Contudo diferentemente da análise preliminar, a estratégia com 
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a combinação entre fatores se mostrou mais robusta e diminuiu a influência de tal ano 

sobre a análise como um todo. 

Novamente a explicação de tal comportamento reside no fato de que em 2019 houve 

uma maior aceleração na valorização dos ativos para os meses de janeiro e março e 

cujos picos do movimento coincidem justamente com as datas de vencimentos de 

opção e que embora o algoritmo estivesse comprado no ativo base PETR4, ainda 

assim encontrava-se “short gama”, desfavorecendo o resultado da estratégia. 

Observando os resultados destacados dentre todas os casos, Tabela 14, percebemos 

que no pior cenário a assertividade foi de 49,9% e corresponde à variação número 

379 que apresenta a menor restrição sobre as faixas dos fatores. Por outro lado o 

melhor índice de assertividade com 75,4% de acerto corresponde à variação número 

854 que apresenta uma faixa de valores bem estreita para os fatores 2, 3, 4 e 5 e mais 

ampla para os fatores 6 e 7, mostrando que para opções mais curtas (até 25 dias uteis 

do vencimento) trabalhar com 𝑍 mais restritivo e moneyness mais amplo favorece a 

estratégia. 

Analisando-se a Figura 40 e Figura 41 é possível perceber que a distribuição de 

porcentagem de acertos do algoritmo apresenta valores acima de 50% em quase 

todos os casos, mostrando que a estratégia pode ser considerada uma arbitragem 

estatística, obtendo resultados sólidos e muito promissores de serem implementados 

em mesas de operações. 

Por fim podemos afirmar que este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma 

estratégia muito promissora elaborada a partir de conceitos teóricos de medidas de 

probabilidade, antes apenas explorados academicamente, em conjunto com conceitos 

amplamente utilizados pelo mercado da teoria de precificação de opção.  

Uma das vantagens desta estratégia e que a torna tão atrativa é que ela não busca 

precificar as opções em si, mas sim encontrar discrepâncias significativas para o valor 

da variável aleatória (𝑍), baseada na derivada de Radon-Nikodým. Desta forma, a 

estratégia não se torna dependente dos modelos de precificação de opção escolhidos, 

mas acata os preços do mercado como representativos da realidade e os compara 

com seus valores históricos observados. 
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Importante destacar que existem alguns possíveis aprimoramentos para a estratégia, 

de forma a tornar o estudo mais completo. São eles: 

1. A base de dados das opções negociadas no Ibovespa se estende desde 

meados de outubro de 2011, onde para o desenvolvimento deste estudo 

considerou-se a partir de 2015, contudo uma extensão do período de análise 

para início de 2012 seria muito proveitoso, aumentando ainda mais o período 

de teste da estratégia.  

2. Um significativo reforço para o embasamento da estratégia seria a adoção 

deste estudo para outros ativos, tanto no mercado local quanto no mercado 

estrangeiro, justificando assim o caráter invariante temporal dos retornos dos 

ativos e testando a eficiência de diferentes mercados. 

3. Uma sugestão de aprimoramento da estratégia seria realizar diferentes estudos 

considerando uma variedade maior de possíveis distribuições para fitting além 

de Mistura de Normais. 

4. Verificar a possibilidade de realizar as operações monitorando o delta-hedge, 

isto é, a partir  do momento em que entrar na posição do par opção | ação, 

monitora-se a evolução do delta da operação e realizam-se ajustes ao longo 

do tempo de forma a tornar o mais próximo possível de delta – neutro ao longo 

de toda a trajetória da posição. 

5. Considerar valores de custo de transação, emolumentos, custódia e taxa de 

empréstimo para as operações de compra e venda de Call e compra e venda 

de PETR4. 

6. Como última sugestão de aprimoramento deste estudo, recomendo a adoção 

de outros tipos de opções, considerando-se PUTs ( simples inversão de sinais 

na expressão (4.26 e uma mudança na base de dados de fitting polinomial) ou 

adoção de combinações de estruturas de opções, tornando o estudo mais 

complexo. 

Conclui-se, portanto que o trabalho atingiu os objetivos propostos, ao desenvolver 

uma estratégia de arbitragem estatística no mercado de opções de compra europeias 

de PETR4 que seja independente da escolha do modelo de precificação (“model free”) 
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e que consiga explorar potenciais discrepâncias entre as medidas de probabilidade ℙ 

e ℚ, baseado nos conceitos da derivada de Radon-Nikodým, embasado por uma 

implementação lógica e sistemática para a realidade de uma mesa de operações de 

ações e opções do mercado brasileiro. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Método de fitting Polinomial e do Método de Mínimos 

Quadrados 

O método mais utilizado para realizar o fitting de equações polinomiais a partir de uma 

base de dados é o método de mínimos quadrados [Neutrium], quando se deseja 

representar a relação entre uma base amostral e variáveis a forma mais indicada de 

representação é uma equação de ordem 𝑘 com a seguinte forma: 

𝑦 = 𝑎𝑘𝑥
𝑘 + 𝑎𝑘−1𝑥

𝑘−1 + 𝑎𝑘−2𝑥
𝑘−2 +⋯+ 𝑎2𝑥

2 + 𝑎1𝑥
1 + 𝑎0 +  𝜖 

 
25. (A.1) 

A equação acima é frequentemente referida como modelo de regressão polinomial 

geral com fator 𝜖 de erro, indicando que a expressão é uma mera estimativa da base 

amostral ao invés de ser um valor implícito para determinado valor 𝑥. 

Determinação da ordem do polinômio  

A determinação da ordem a ser considerada para o fitting polinomial é consequência 

do número de dados utilizados em sua geração, onde em uma base de 𝑁 pontos a 

máxima ordem possível para a equação polinomial é 𝑁 − 1, contudo o ideal é evitar 

ordens mais elevadas uma vez que corre o risco de overfitting da curva, uma vez que 

estaria obrigando a curva a passar sobre cada um dos pontos base e criaria 

movimentos mais erráticos, vide exemplo apresentado na Figura 42: 
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Figura 42- Exemplo de caso de Underfitting e Overfitting  
Fonte:  Medium 

O método de Mínimos Quadrados busca minimizar a variância entre os valores 

estimados a partir da polinomial e os valores apresentados na base de dados. 

Os coeficientes ( 𝑎𝑘 , 𝑎𝑘−1 ,  𝑎𝑘−2 ,   … , 𝑎2 ,  𝑎1 , 𝑎0 )  do modelo de regressão podem ser 

determinados a partir da resolução da equação matricial de ordem 𝑁 e quantidade 𝑖 

de pontos conforme apresentada em (A.2).  
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1. (A.2) 

Colocando na notação matricial, podemos escrever: 

(𝑋𝑇 𝑋  )�⃗� =  𝑋𝑇 �⃗�  

 
26. (A.3) 

�⃗� =  (𝑋𝑇 𝑋  )
−1
𝑋𝑇 �⃗�  27. (A.4) 

Podendo ser representada da seguinte maneira: 

𝑀𝑎 = 𝑏 
 

28. (A.5) 

Tal expressão pode ser resolvida através de diferentes métodos, dentre eles, o 

método de Cramer; 
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O método de Cramer permite que se resolva os sistemas de equações lineares de 

forma a determinar os coeficientes da regressão utilizando os determinantes da matriz 

𝑀, onde cada um dos coeficientes 𝑎𝑘 podem ser determinados utilizando a seguinte 

equação:  

𝑎𝑘 =  
det(𝑀𝑖)

det(𝑀 )
 

 

29. (A.6) 

Em que: 

𝑀𝑖 é a matrix 𝑀 com a coluna  𝑖 sendo substituída pela coluna do vetor 𝑏 

A título de exemplificação, considere 𝑀0: 

𝑀0 = 

[
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         (A.7) 

Desta forma é possível determinar os diversos coeficientes da equação polinomial 

“fittada” obtendo-se assim uma aproximação tal qual demonstrado na figura abaixo: 
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Figura 43 - Exemplo de determinação coeficientes 
Fonte: Neutrium 

Representação em código 

Segundo referencia [Numpy.Polift], tal sistema de equações polinomiais pode ser 

representado pela biblioteca numpy do Python e pela expressão polyfit, cuja base 

teórica é conforme apresentada anteriormente, da seguinte maneira: 

𝐸 =  ∑|𝑝(𝑥𝑗) − 𝑦𝑗 |
2

𝑘

𝑗=0

 30. (A.8) 

Onde representado na forma de código: 

x[0]**n * p[0] + ... + x[0] * p[n-1] + p[n] = y[0] 

x[1]**n * p[0] + ... + x[1] * p[n-1] + p[n] = y[1] 

... 

x[k]**n * p[0] + ... + x[k] * p[n-1] + p[n] = y[k] 

 

31. (A.9) 
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Apêndice B – Inspeção Visual de Invariância Temporal 

 
Figura 44 - Comparativo da distribuição dos retornos para 1 dia 
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Figura 45 - Comparativo da distribuição dos retornos para 5 dias 
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Figura 46 - Comparativo da distribuição dos retornos para 10 dias 
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Apêndice C – Teste de Raiz Unitária  

A seguir, realizou-se o teste de Raíz Unitária de "Augmented Dickey-Fuller - ADF", 

comparando-se toda a série histórica a seus valores defasados, através da 

autocorrelação, para diferentes lags. 

A hipótese Nula (𝐻0) do teste ADF é a série temporal não ser estacionária, isto é, 

possui alguma dependência temporal; a hipótese alternativa,  𝐻1 é ser estacionária. 

Caso falhe em ser rejeitada a Hipótese Nula  (𝐻0), sugere que a série possui "raiz 

unitária", ou seja não é estacionária. 

Hipótese Alternativa  (𝐻1) do teste ADF: ocorre caso a hipótese nula seja rejeitada e 

sugere que a série temporal não possui raiz unitária, sendo assim, estacionária. 

O resultado obtido é interpretado a partir da análise do p-valor do teste ADF é 

analisado da seguinte maneira: 

p-valor abaixo do limiar de 5% sugere a rejeição da hipótese nula (𝐻0) 

considerando um nível de confiança de 95%, ou seja, aceita-se que a série seja 

estacionária.  

p-valor acima deste limiar de 5% sugere que se aceite a hipótese nula (𝐻0) de 

que a série não é estacionária. 

A seguir, apresenta-se um a implementação em Python sobre dados considerados 

nesta dissertação: 



94 
 

 

Figura 47  - Teste de Raiz Unitária via Método ADF  

 


