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RESUMO 

 

 

 

 Esta dissertação procurou identificar as diretrizes de supervisão dos mercados 

futuros no Brasil frente às práticas de regulação utilizadas em outros países do mundo, 

basicamente aqueles cujas economias e mercados são maiores do que o brasileiro, em volume 

de contratos negociados. O desenvolvimento do tema se deu de maneira a estimular o uso de 

tais práticas na estrutura local de supervisão, com vistas a uma melhoria da atividade dos 

órgãos reguladores e ao crescimento do mercado de capitais brasileiro. 

 

 Dentre as referidas práticas, destacou-se a utilização de modelos estatísticos de 

precificação dos contratos negociados no sentido de balizar a atuação dos departamentos de 

fiscalização na investigação de condições artificiais de mercado. A abordagem desses 

modelos abrangeu desde a definição de conceitos fundamentais até a apresentação de um 

estudo de caso com opções sobre ações, passando pela caracterização dos principais modelos 

e formas de calcular a volatilidade no preço desses títulos. 

 

 Os resultados de pesquisa foram relacionados às origens legais e ao 

desenvolvimento econômico recente do Brasil, que levaram à sofisticação dos mecanismos de 

financiamento do mercado de capitais nacional, não se limitando ao simples apontamento dos 

pontos fracos da estrutura local de supervisão. 

 

 Finalmente, a pesquisa evoluiu para as necessidades práticas da atividade de 

supervisão a serem atendidas pelo regulador, segundo as características operacionais dos 

principais mercados, a fim de que a bolsa de futuros brasileira reforce sua posição competitiva 

no cenário mundial. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 The purpose of this study is to identify the directives on the supervision of futures 

markets in Brazil, in comparison with the practices of regulation in other countries, basically 

those which economies and markets are greater than the Brazilian market, in terms of traded 

contracts. The subject was developed in a way to encourage the usage of such practices by the 

local authorities, aiming at the improvement of regulators’ activities and the growth of 

brazilian capital market. 

 
 Among the referred practices, the use of statistical models to evaluate the price of 

traded contracts was emphasized as a means to guide the enforcement actions on the 

surveillance of artificial conditions of trade. The approach to these models comprised from 

the definition of fundamental concepts to a case-study related with stock options, as well as 

the characterization of the main important models and methods of calculating the volatility of 

contracts price. 

 
 The results of this research were related to the origins of the legal system and 

recent economic development in Brazil, which led to the sophistication of financing 

mechanisms, not being restricted to just pointing to the weak points of the local surveillance. 

 

 Finally, this research points to the practical needs to be fulfilled by the Brazilian 

Securities and Exchange Commission, according to the operational characteristics of the main 

important markets, in order to allow the Brazilian futures exchange to reinforce its 

competitive position in the world scenario. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Esta dissertação tem como objetivo principal estudar a atual estrutura de regulação 

dos mercados futuros no Brasil, contrastada com as diretrizes de supervisão desses mercados 

em outros países do mundo, a fim de propor alternativas para melhoria da tarefa de regulação 

dos mercados nacionais. Um outro objetivo que tem a dissertação é alimentar a oportunidade 

para que modelos estatísticos de precificação de contratos futuros e de opções, como o de 

BLACK & SCHOLES, ou outros, possam ser utilizados por profissionais da Administração 

Pública, e principalmente aqueles envolvidos com a atividade reguladora do Estado, de modo 

a permitir também que sejam conhecidas as premissas de estimação de volatilidade. 

 

 O desenvolvimento do tema se dá em sete partes. No capítulo dois, é feita uma 

introdução aos mercados futuros, sua razão de existência e a lógica que lhes permite ser um 

instrumento para troca de riscos. No capítulo três, são traçadas algumas considerações acerca 

do desenvolvimento do mercado de capitais nacional e a necessidade decorrente de supervisão 

dos mercados futuros. Posteriormente, no capítulo quatro, é introduzido o conceito básico de 

opções, enquanto contrato futuro, e são apresentadas algumas classificações que permitem 

distinguí-las. Em seguida, o capítulo cinco traz uma apreciação teórica das variáveis 

envolvidas na determinação do preço de uma opção, bem como são estudados os principais 

modelos estatísticos de precificação.  

 

 A relevância da variável volatilidade para a estimação de preços de opções torna 

necessária a sua análise em separado, o que, no presente trabalho, ocorre na forma de um 

estudo de caso elaborado no capítulo oito. No capítulo seis, enfocam-se as origens legais e as 

diretrizes de supervisão dos mercados no Brasil e em outros países do mundo, sendo que no 

capítulo sete é abordada mais especificamente a estrutura local de supervisão. Finalmente, no 

capítulo oito, são apresentadas algumas propostas de supervisão para o nosso mercado, 

momento em que demonstra-se, a partir do estudo de caso referido, o uso da metodologia 

defendida nesta dissertação, de aplicação de modelos estatísticos de precificação, na tarefa de 

supervisão dos mercados futuros. 
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 Para abordar a ação fiscalizadora e a estrutura local de supervisão dos mercados 

futuros, além de nossa experiência profissional como inspetor de mercado, seguindo sugestão 

de nosso orientador, ouvimos os depoimentos de autoridades ligadas à Comissão de Valores 

Mobiliários, como ex-diretores e superintendentes. 

 

 Com relação aos limites de nosso estudo, a presente dissertação versará sobre o 

cálculo de volatilidade para opções sobre ações, cujo tratamento estatístico pode ser adaptado, 

com poucas alterações, às opções sobre commodities (mercadorias) e futuros. Portanto, vale 

ressaltar, estaremos sempre tratando do caso mais clássico de precificação de opções, ou seja, 

o trabalho se referirá sempre a opções sobre ações ex-direitos (sem direitos) e que não 

distribuem dividendos, como definiremos no capítulo dois e também no glossário de termos 

técnicos, ao final desta dissertação. 

 

 

 

2. OS MERCADOS FUTUROS 

 

 

 Os contratos futuros, como são conhecidos os títulos negociados nos mercados 

futuros, são o instrumento de mercado mais eficaz para eliminar o risco da variação de preços 

dos bens econômicos. 

 

 Toda atividade econômica está sujeita a risco. Esse risco pode ser subdividido em 

duas categorias: o risco intrínseco ao negócio em si e o risco relacionado a fatores externos. 

Um agricultor, por exemplo, no desenvolvimento de sua atividade, corre o risco de não ser 

bem sucedido em uma colheita, em função da ocorrência de diversos fatores: variações 

climáticas, pragas, má preparação da terra, mão-de-obra desqualificada, etc. Contudo, esses 

aspectos fazem parte do risco inerente à sua atividade econômica. Desta forma, por correr 

esse risco, o agricultor demanda uma rentabilidade para seu negócio. 

 

 Por outro lado, ele sabe que, devido a outros fatores que estão fora de seu 

controle, sua rentabilidade pode ficar comprometida. Tais fatores causam incerteza quanto ao 

preço pelo qual o agricultor venderá seus produtos depois da colheita. Na verdade, esse risco 
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pode ser benéfico ao agricultor, porque ele pode conseguir vender sua colheita por um preço 

melhor que o esperado. No entanto, ele poderia estar interessado em dispensar esse ganho 

adicional, em troca de não correr o risco, igualmente existente, de realizar a venda de seus 

produtos por preços inferiores ao que lhe traria uma rentabilidade compensadora. 

 

 De maneira semelhante, comerciantes, distribuidores e processadores de produtos 

vendidos pelo agricultor, além dos riscos inerentes às suas atividades, correm um risco em 

sentido oposto ao do agricultor, ou seja, o risco de uma alta abrupta nos preços dos bens que 

lhe são necessários. Para se verem livres desse risco de alta, abrem mão, em contrapartida, da 

possibilidade de adquiri-los por preços mais baixos. Esta troca de riscos é feita através de uma 

operação estruturada de mercado conhecida como hedge, na qual o investidor adquire uma 

posição em contratos futuros que limita o risco de perdas futuras com os ativos que possui. 

 

 Em outras palavras, a maioria dos participantes nas negociações tradicionais dos 

mercados futuros é de usuários comerciais dos bens ou commodities (mercadorias) que 

negociam. Esses usuários costumam ser chamados de hedgers (ver glossário), porque desejam 

limitar, se possível, quaisquer perdas no valor de seus ativos. Por esse motivo, usam os 

mercados futuros de bens ou commodities (mercadorias) para tomar uma posição que venha 

reduzir os riscos de perdas financeiras em seus ativos em face das variações de preço. Os 

outros participantes do mercado são os especuladores que desejam lucrar a partir das 

variações de preço dos contratos futuros. É em possibilitar a troca desses riscos entre os 

usuários tradicionais chamados de hedgers e os especuladores, transferindo para estes últimos 

os riscos das variações de preço, que se insere a função básica dos mercados futuros. 

 

 Um contrato futuro é um acordo para comprar ou vender no futuro uma 

quantidade específica de uma commodity (mercadoria ou bem fungível) a um determinado 

preço. Boa parte dos contratos futuros contemplam a possibilidade da entrega física da 

commodity (mercadoria) como forma de cumprir o contrato. Contudo, alguns contratos 

futuros requerem o pagamento em cash (isto é, financeiro) no lugar da entrega, sendo que 

muitos desses contratos são liquidados antes mesmo da data de vencimento para a entrega do 

bem. Uma opção sobre um contrato futuro que tem por base uma commodity (mercadoria 

padronizada) dá ao comprador da opção o direito de converter a opção em um contrato futuro. 

Por esta mesma razão, os contratos futuros e de opções devem ser executados durante o 
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apregoamento de uma bolsa de commodities (ou de futuros), com muito poucas exceções, e 

através de pessoas e firmas (corretoras) autorizadas pela agência governamental responsável 

direta pela supervisão do mercado. 

 

 Quando, ao invés de uma commodity (mercadoria), o contrato futuro tem por base 

ações, uma opção sobre este contrato futuro dá ao comprador da opção o direito de exercer a 

titularidade sobre as ações, independente da vontade do vendedor. Nesse caso, os contratos de 

opções devem ser executados na bolsa de valores, que é o local onde são apregoados os 

negócios com ações. 

 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO E A 

NECESSIDADE DE SUPERVISÃO DOS MERCADOS FUTUROS 

 

 

 O mercado de capitais brasileiro tem despertado um interesse cada vez maior 

tanto de investidores nacionais, principalmente dos chamados “fundos de pensão” (ou de 

previdência), como de investidores estrangeiros. O amplo desenvolvimento de nosso mercado 

acionário foi, em grande parte, preponderante para isto, pela conjugação de dois fatores 

complementares e interdependentes: a) de um lado, a legislação que permitiu que o 

empresário pudesse captar recursos com distribuições públicas de ações, sem abdicar do poder 

de comandar a empresa (sociedade anônima), o que o estimulou a emitir novas ações; b) 

enquanto, de outro lado, por conta dos generosos incentivos que foram ofertados aos 

subscritores de ações, e porque alguns investidores institucionais ficaram obrigados a adquirir 

os papéis ofertados, surgia uma demanda compulsória para eles. 

 

 Com o desenvolvimento do mercado acionário brasileiro – prova disso é que, ao 

final do ano de 2000, a BOVESPA, com a intervenção do governo federal, unificou todas as 

demais bolsas brasileiras, tornando-se uma das 10 (dez) maiores bolsas de valores em todo o 

mundo – alguns economistas passaram a defender a idéia de que, uma vez preservados os 

fundamentos econômicos, o Brasil poderia se tornar uma alternativa atraente para os capitais 

excedentes dos países desenvolvidos. Entretanto, a realidade ainda aponta para saídas em 
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massa de capital em momentos de crise e uma forte migração de empresas nacionais para 

negociação na Bolsa de Nova Iorque, não só em função do movimento de globalização dos 

mercados de capitais, mas também afetada pela baixa competitividade dos custos de transação 

na bolsa brasileira. 

 

 Apesar de o mercado ter se desenvolvido, com grandes empresas aproveitando, 

como foi dito, as oportunidades que eram oferecidas, não conseguimos criar, ao lado das 

sociedades emissoras de ações – salvo exceções que existem para confirmar a regra – uma 

consciência de respeito aos interesses dos investidores, também não criamos ao lado do 

investidor, uma cultura sadia de realizar a subscrição de ações com o propósito de participar, 

no longo prazo, do crescimento de empresas, usufruindo dos ganhos decorrentes de futuras 

distribuições de dividendos e da valorização dos papéis no mercado secundário. O que vimos 

foi um movimento bastante especulativo nas bolsas de valores, sem que o mercado primário 

pudesse contribuir no processo de financiamento do crescimento das empresas nacionais. 

 

 É verdade que o processo inflacionário no qual vivíamos, associado ao brutal 

déficit do Tesouro, afastava os investidores do mercado, na medida em que o rendimento real 

proporcionado pelas companhias era corroído pela desvalorização monetária, o que não 

acontecia com a renda fixa, cujas aplicações estavam atreladas ao mecanismo da correção 

monetária.  Não menos verdadeira é a constatação de que o mercado não teve um crescimento 

adequado por força da qualidade do produto que era ofertado aos investidores: uma ação que 

não pagava, de forma regular, bons dividendos, e que também não assegurava direito a voto e, 

mesmo por isso, não atribuía aos investidores condições para interferir na gestão das 

companhias, o que permitia que o controlador tratasse a empresa como bem de sua 

propriedade, apesar de às vezes só deter algo em torno de 17% do capital total. 

 

 A globalização da economia trouxe para o nosso território investidores bem mais 

sofisticados e exigentes, que não aceitam adquirir ações que não assegurem direitos efetivos. 

Com a privatização, ainda que implementada por meio de um modelo que não beneficiou a 

popularização do mercado acionário, os investidores institucionais que atuam no mercado de 

capitais brasileiro adquiriram ações de controle, e perderam o estímulo que tinham pela 

aquisição de ações preferenciais, que ofereciam pouca ou nenhuma vantagem. À semelhança 

do que ocorre no resto do mundo, grandes e sofisticados administradores de carteiras 
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estabeleceram no Brasil e só aceitam adquirir ações se puderem ter direitos mínimos 

assegurados. 

 

 O mercado de capitais se subdivide em vários outros mercados, dos quais o 

principal é o mercado de ações. Entretanto, foram criados, no final da década de 80, os 

mercado derivados de ações ou derivativos, entre eles os mercados futuros de índices de ações 

(IBOVESPA) e de opções. 

 

 A diferença entre o mercado de ações e seus derivativos é que no mercado 

acionário o objeto de negociação são as ações emitidas por sociedades anônimas, ao passo que 

nos mercados futuros derivativos são negociados apenas direitos secundários sobre estas 

mesmas ações. No mercado de opções, por exemplo, se negocia o direito de comprar (ou de 

vender) uma determinada quantidade de ações. Quem adquire a opção de compra paga ao 

proprietário das ações não o valor das ações, mas um prêmio pela cessão daquele direito, 

como se estivesse fazendo um seguro de automóvel ou adquirindo o direito de comprar um 

imóvel. O preço da ação não se confunde com o preço da opção, que é o prêmio pago por ele. 

 

 No mercado de ações, a formação de preços (quanto se deve pagar por uma ação), 

acontece pela regra de mercado simples, ou seja, a lei da oferta e da procura. É a pressão das 

ofertas de compra contra as ofertas de venda que determina o preço da ação. Tal pressão faz 

com que o preço da ação varie ao longo do tempo, o que define uma volatilidade característica 

daquela ação. Volatilidade é o desvio-padrão dos preços da ação em relação à sua média 

(preço médio), considerando-se uma série histórica de preços da ação, dado um determinado 

período de tempo. Em outras palavras, volatilidade é quanto se espera que o preço da ação 

varie em função da pressão da sua oferta e da sua demanda. 

 

 A volatilidade, que no mercado de ações decorre da livre barganha de preços, é o 

parâmetro principal para a formação de preços no mercado de opções. Quando se adquire o 

direito de compra de um imóvel, não se sabe, a princípio, se o imóvel vai aumentar de preço 

ainda mais ou se vai ser desvalorizado, mesmo assim as partes definem um preço a ser pago 

para aquisição do imóvel. Portanto, o risco de uma valorização é totalmente do proprietário do 

imóvel, ao passo que o risco de desvalorização é assumido pelo adquirente da opção de 

compra. No mercado de opções, o proprietário das ações não assume o risco de valorização 
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das ações, mas o embute no prêmio a ser pago pela opção, calculando a volatilidade esperada 

das ações. Sendo assim, a volatilidade, que no mercado de ações é uma conseqüência do seu 

funcionamento, no mercado de opções é uma variável para a determinação dos preços, como 

também acontece nos demais mercados futuros. 

 

 Nas bolsas de valores, os investimentos em valores mobiliários se dividem em 

aplicações: a) no Mercado à Vista; b) no Mercado a Termo; e c) no Mercado de Opções. A 

mecânica operacional de cada um desses mercados está, ao menos em tese, diretamente 

relacionada ao tipo de expectativa do investidor: se de médio ou longo prazo, se de curto 

prazo, ou se de curtíssimo prazo. 

 

 No mercado à vista a concretização da negociação se dá de imediato, ao passo que 

nos mercados a termo e de opções fica estabelecida uma data futura para o desfecho do 

negócio. A diferença entre esses dois últimos mercados é que no mercado de opções a data 

futura é um limite para que o negócio seja efetuado. Por outro lado, no mercado a termo a 

data futura é a data obrigatória do negócio, ou seja, a data em que o comprador desembolsará 

a quantia acertada e o vendedor transferirá a ele o objeto do negócio. 

 

 A expectativa de retorno do investidor no mercado à vista é de longo prazo, pois 

ele espera que a empresa de que comprou ações divida seus lucros com ele com o passar nos 

anos, na forma de dividendos. De outra forma, a expectativa do investidor nos mercados a 

termo ou de opções é de curto prazo, haja vista que nessas modalidades, uma vez passado o 

prazo para fazer o negócio, o valor mobiliário (ver glossário) ou título adquirido passa a não 

valer mais nada, porque o contrato futuro perde seu objeto. 

 

 A experiência mostra que o grau de complexidade e de velocidade das estratégias 

de negociação nos mercados futuros e de opções tende a suplantar ao dos demais mercados. 

No mercado à vista, por exemplo, o valor negociado de uma ação está em muito referenciado 

no valor do patrimônio da empresa que emitiu a ação. No mercado de opções não se negocia a 

ação, e sim o “direito” de comprar (ou de vender) a ação. Por isso, o valor negociado da 

opção, ou seja, o direito de comprar a ação, sofre influência não só do valor da ação, mas 

também do tipo de expectativa  do investidor e do próprio nível de “nervosismo” do mercado, 

ou seja, de quanto variam os preços das ações. Isto não significa dizer que essas variáveis não 
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acabem influenciando também o mercado à vista, mas que o efeito de tais variáveis será mais 

claramente sentido na formação de preços no mercado de opções.  

 

 A relevância de um estudo sobre qual seja o preço exato a ser pago por uma opção 

(ou por outros contratos futuros) transcende o cenário das empresas e investidores privados, e 

defendemos, na presente dissertação, que envolva também o contexto da Administração 

Pública de uma forma mais efetiva. Com efeito, a otimização da forma de se calcular o preço 

de uma opção através de modelos estatísticos é um assunto que interessa a muitos investidores 

profissionais e, principalmente, aos analistas de mercado que trabalham para bancos e 

corretoras. Entretanto, todo gestor de recursos públicos há de otimizar também a sua carteira, 

o que implica em controle de riscos e volatilidades. 

 

 Pequenas variações no preço justo a ser pago por uma opção podem, a princípio, 

parecer pouco relevantes. Entretanto, é preciso compreender um pouco melhor a estrutura dos 

negócios com opções para que se tenha a medida exata dos ganhos, por vezes astronômicos, 

que estão relacionados a este mercado. 

 

 Vale lembrar que opção é um direito que se adquire para negociar (comprar ou 

vender) uma determinada quantidade de ações. Isto significa dizer que, na verdade, opções 

referenciam valores (em ações) muito maiores do que os volumes de dinheiro transacionados 

no mercado de opções em si. Por exemplo, pode-se ter uma opção que custe R$1,30 

referenciando o direito de comprar uma quantidade de ações que custem R$80,00, cada lote. 

Por isso, costuma-se dizer que o mercado de opções é muito alavancado. Note-se também 

que, neste caso, qualquer variação de R$1,00 no preço da opção poderia proporcionar um 

lucro de quase 80%. Lucros como este, em qualquer mercado, são considerados muito 

expressivos. 

 

 Por tanto, ter em conta o valor exato a ser pago por um título nos mercados 

futuros ou de opções é muito importante, tanto do ponto de vista do investidor que persegue 

lucros cada vez significativos, como da fiscalização que é feita pela Administração Pública 

sobre as irregularidades passíveis de serem cometidas nesses mercados. 
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 O assunto despertou tamanho interesse dentro do contexto da Administração 

Pública que, recentemente, foram editadas pelo Banco Central muitas novas normas para 

regulamentar o tema. O próprio Conselho Federal de Contabilidade (CFC) exigiu que as 

empresas que negociassem com opções e futuros registrassem esse fato na sua contabilidade 

através de notas explicativas especiais, devido ao risco envolvido. Vale dizer, se por um lado 

o comprador de uma opção de compra adquire o direito de comprar uma determinada 

quantidade de ações até determinada data, por outro, quem vende a opção se obriga a vender 

as ações ao preço estipulado. Em outras palavras, os negócios no mercado de opções são um 

“jogo de soma zero”; se alguém tem lucros astronômicos, devemos considerar também que 

alguém teve um prejuízo igualmente enorme.  

 

 Acontece que, em boa medida, as operações são realizadas em condições 

artificiais de mercado, gerando prejuízos para fundos de previdência, por exemplo, não raras 

as vezes. Essas entidades de previdência são, atualmente, verdadeiros captadores da poupança 

interna nacional. Ou seja, é onde estão aplicados os recursos de milhares de brasileiros e 

Administração Pública deve estar atenta a este fato, no que concerne à defesa do investidor. 

 

 A tarefa dos técnicos do governo é zelar para que esses mercados, que deveriam 

ser uma importante forma de ingresso de recursos no país, esteja dotado de uma infra-

estrutura básica e de regras bem definidas, a fim de que aumente o grau de confiança da 

comunidade internacional no mercado de capitais nacional. Portanto, a atividade reguladora 

do Estado compreende uma atuação perspicaz no sentido de fiscalizar e supervisionar o 

mercado. Ter uma atuação perspicaz significa, fundamentalmente, dar respostas rápidas aos 

fatos, na medida e na velocidade em que vão acontecendo. 

 

 De um modo geral, pode-se dizer que a rapidez crescente da informação, a 

disseminação global dos dados, a globalização dos mercados com derrubada de tarifas e a 

multiplicação e diversificação de produtos e serviços financeiros são os principais fatores que 

induzem o Estado a acompanhar e agir preventivamente no mercado de capitais. Ou seja, 

estas são razões que podem ser enumeradas não só para explicar o fato do Estado ter o dever 

de acompanhar, vigiar e orientar o mercado, mas também para justificar o uso de 

conhecimentos científicos mais apurados nestas tarefas, principalmente no que se refere à 
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determinação de preços justos para os contratos negociados nos mercados futuros, inclusive 

através de modelos estatísticos. 

 

 Nos dois próximos capítulos, apresentamos uma abordagem conceitual sobre 

contratos de opções e algumas modelagens teóricas para se determinar o preço justo a ser 

pago por uma opção, que podem ser adaptadas facilmente para precificar outros contratos 

futuros. Tal abordagem não visa esgotar o assunto, como um fim em si mesma, mas apenas 

preparar uma base teórica para propormos a adoção de modelos estatísticos de precificação de 

opções como instrumento de trabalho no contexto da Administração Pública, e não somente 

como instrumento de negócios de gestores de carteiras e investidores do mercado.  

 

 

 

4. CONTRATOS DE OPÇÕES 

 

 

 Opção é um instrumento que dá ao seu comprador, chamado de titular da opção, 

um direito futuro sobre algo, mas não uma obrigação; e a seu vendedor, uma obrigação futura, 

caso solicitado pelo comprador da opção.  

 

 O lançador de uma opção está, na verdade, vendendo um direito para que alguém 

(o comprador da opção) faça algo, no futuro, a suas custas. O comprador da opção paga, em 

troca, um prêmio ao lançador, que é o preço da opção. Essa é a remuneração do vendedor da 

opção, por ter assumido a responsabilidade de tomar uma posição no mercado em data futura, 

se assim solicitar o comprador ou titular da opção. 

 

 Um contrato de seguro é uma boa analogia de como se processa uma negociação 

com opções. O segurado, à semelhança do titular da opção, tem o direito de ser ressarcido 

caso haja um sinistro, entretanto, não tem nenhuma obrigação futura. A seguradora, assim 

como o vendedor de uma opção, tem a obrigação de pagar ao comprador, se o sinistro ocorrer 

e se assim lhe for solicitado. Por assumir essa obrigação, a seguradora recebe um prêmio. 
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 No mercado futuro, o preço pelo qual a opção é negociada é chamado de prêmio. 

O valor futuro pelo qual o bem será negociado é conhecido como preço de exercício e a data 

em que o titular da opção exerce seu direito é chamada de data de exercício. Há, no entanto, 

uma data limite para que o comprador da opção exerça seu direito. Esta data é conhecida 

como data de vencimento, após a qual a opção passa a ter valor nulo, ou “vira pó” como se diz 

no jargão de mercado.  

  

 Na verdade, uma opção pode “virar pó” antes mesmo da sua data de vencimento. 

O Gráfico 4.1, a seguir, representa a progressão dos preços à vista e futuro de um bem, até um 

determinado momento anterior à data de vencimento V1. 

 

 GRÁFICO 4.1 Exercício de uma opção 

 

 No Gráfico 4.1, há uma ligeira tendência de queda no preço futuro do bem. Por 

outro lado, o seu preço à vista está aumentando progressivamente. Quando ocorre uma 

aproximação dos preços futuro e à vista de um bem, diz-se que há uma convergência de base.  

 

 Voltemos, agora, ao caso do agricultor. Suponhamos que um comerciante adquiriu 

uma opção de comprar um determinado produto do agricultor. O agricultor é um empresário 

do campo, por isso está habituado com operações no mercado, e foi, ele próprio, o lançador da 

opção. Ao fecharem o acordo inicial, tanto o agricultor quanto o comerciante não tinham a 

R$ 

PF 

PV 

V1 tempo (T) 

Base 
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visibilidade de uma possível convergência de base e o preço de exercício da opção foi fixado 

em PF0, acima do preço corrente do bem (PV0).  

 

 Na situação proposta no Gráfico 4.1, a data de vencimento está se aproximando e, 

embora haja uma pequena tendência de queda do preço futuro PF, dificilmente o preço à vista 

PV atingirá, até a data e vencimento, o preço de exercício PF0. Nesse caso, o comerciante 

abandonará a opção com o agricultor e comprará o produto diretamente no mercado, na data 

de vencimento.  

 

 Suponhamos, alternativamente, que o preço à vista do bem (PV) disparasse. 

Certamente, o preço atual do bem seria superior, em algum momento antes da data de 

vencimento, ao preço de exercício PF0. Deste modo, o comerciante exerceria a opção junto ao 

agricultor e economizaria, no momento do exercício, PV - PF0. 

 

4.1. Classificação das Opções 

 

 Existem dois tipos básicos de opções, as de compra e as de venda. Nas opções de 

compra (chamadas, em inglês, de Call), o comprador da opção tem o direito de comprar um 

bem por determinado preço, conhecido como preço de exercício. Os investidores que querem 

possuir um bem no futuro comprarão esta opção, garantindo, com isso, o preço de compra do 

bem. Este preço, que foi garantido, será o preço máximo que o investidor pagará pelo bem, 

posto que, caso o preço de mercado esteja inferior ao preço de exercício, ele abandonará a 

opção e fará o negócio que lhe for mais vantajoso. O vendedor da opção de compra, que 

possui o bem e dele disporá caso solicitado pelo comprador da opção, adquire a obrigação 

futura de entregar o bem, ao valor acordado (preço de exercício), mediante o recebimento de 

um prêmio. 

 

 Nas opções de venda (Put), o comprador da opção tem o direito de vender um 

bem por determinado preço. Os investidores que possuem um bem e querem negociá-lo em 

data futura comprarão uma opção de venda sobre esse bem, garantindo, desse modo, o preço 

mínimo de venda do bem. O vendedor da opção de venda recebe um prêmio, mas adquire a 

obrigação de comprar o bem, se o titular da opção solicitar. 
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 Como existem várias opções em negociação, as Bolsas criaram um sistema de 

classificação que individualiza cada um dos grupos de contrato, facilitando a negociação dos 

mesmos. Esse sistema consiste em uma classificação por tipo, classe e série. 

 

 O tipo de uma opção é definido por ela ser uma Call (opção de compra) ou uma 

Put (opção de venda). A classe de uma opção é definida pelo prazo de vencimento (data de 

vencimento ou último dia de exercício) e a série da opção é dada por seu preço de exercício. 

 

 A classificação é feita conforme o ativo-objeto (bem negociado), prazo de 

vencimento e preço de exercício. Sempre que nos referimos a uma opção, esses três fatores 

devem obrigatoriamente ser conhecidos. Caso contrário, não estaremos nos referindo a uma 

opção específica.  

 

 As opções também são classificadas segundo a relação de seu preço de exercício 

para o preço do objeto, isto é, quanto à probabilidade de seu exercício, conforme o quadro a 

seguir. 

 

Probabilidade de exercício 

in-the-money:  call (PO>PE)  put (PO<PE) 

at-the-money: call (PO=PE)  put (PO=PE) 

Out-of-the-money: call (PO<PE)  put (PO>PE) 
 

 QUADRO 4.1 Probabilidade de Exercício de uma opção 

 

 onde PO é o preço do objeto (bem) e PE é o preço de exercício. 

 

 Diz-se, então, que a opção está “dentro do dinheiro” (in-the-money) se a relação 

entre o preço à vista do objeto e o preço de exercício possibilita o exercício da opção, caso 

contrário a opção está “fora do dinheiro” (out-of-the-money). A situação em que os preços à 

vista e de exercício são exatamente iguais é conhecida como “no dinheiro” (at-the-money), 

sendo indiferente o exercício da opção ou não. 
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5. PREÇO DE UMA OPÇÃO 

 

 

 Algumas variáveis influenciam fortemente a formação de preços das opções. 

Dizer que o prêmio de uma opção é determinado pelo mercado significa dizer que o seu preço 

pode ser expresso em função do comportamento numérico das principais variáveis que 

exercem influência na formação final dos preços de opções. 

 

 Antes de mais nada, para concretizar a mensuração dessas influências, é preciso 

analisar a natureza de tais variáveis e a relação teórica das mesmas com o preço final da 

opção. A grosso modo, pode-se caracterizar as variáveis de mercado e suas influências como 

a seguir. 

 

• Preço do Objeto 

 

 O preço do objeto (ativo) a que se refere a opção é a variável mais diretamente 

relacionada ao prêmio de uma opção, e convencionaremos denotá-lo, a partir de então, por S. 

 

 Uma opção tem maiores possibilidades de “entrar no dinheiro” no caso de uma 

compra, quanto maior for o preço do ativo a que se refere. “Entrar no dinheiro” é um jargão 

do mercado que significa dizer que a opção tem perspectivas de ser exercida com lucro 

porque está “dentro do dinheiro” (in-the-money), ou seja, pode ser exercida por um preço 

inferior ao preço de mercado na data futura do exercício.  

 

 Para as opções de venda, se o preço do objeto subir, a opção “sai do dinheiro”, 

pois menos chances se teria de exercer a opção com lucro, já que o titular da opção estaria 

vendendo o ativo por um preço contratado inferior (muito provavelmente) ao preço futuro de 

mercado. O raciocínio inverso talvez seja mais claro, quanto menor o preço do ativo maiores 

serão as chances da opção ser exercida com lucro. 

 

Resumindo: 

I. compra  - quanto maior o preço do objeto, maior o prêmio da opção; 

II. venda  - quanto menor o preço do objeto, maior o prêmio da opção. 
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• Preço de Exercício 

 

 O preço de exercício de uma opção, denotado por E, expressa a relação do preço 

da opção para o preço final do objeto.  

 

 Na compra, quando o preço de exercício de uma opção for alto, o prêmio da opção 

deverá ser menor porque o preço final de compra (prêmio + valor de exercício) será tão maior 

quanto ele for (preço de exercício), situação esta que não se deseja. As opções de compra com 

preço de exercício baixo, estas sim, devem ter prêmios mais custosos porque apresentam 

maior possibilidade de “entrarem no dinheiro”, caso se venha exercer o direito de compra. 

Nesta situação, o preço do objeto (no mercado) tenderia a ser maior “mais provavelmente”, e 

a opção seria exercida com lucro, pelo preço de exercício. 

 

 Para o titular de uma opção de venda, menor deverá ser o prêmio de uma opção 

com baixo preço de exercício, pois ele dificilmente conseguirá vender o ativo a um preço 

superior ao preço de mercado, ou seja, na época do exercício a opção deverá estar “fora do 

dinheiro”.  

 

Resumindo: 

I. compra  - quanto menor o preço de exercício, maior o prêmio da opção; 

II. venda - quanto maior o preço de exercício, maior o prêmio da opção. 

 

• Taxa de Juros 

 

 A taxa de juros (i) é importante na formação de preço das opções porque existe 

uma defasagem de tempo entre o momento da efetuação do contrato de opção e o exercício do 

direito da opção. Como se sabe, o dinheiro tem valor no tempo e, portanto, este fato deve ser 

levado em consideração na formação do preço. 

 

 Eventualmente, a opção pode ser exercida antes do término do contrato ou 

vencimento da opção, mas o valor (esperado) do ativo-objeto é calculado para a data de 

vencimento e não para o exercício da opção. Logo, um contrato de opção pode ser analisado 
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como um fluxo de caixa em que é pago um valor a título de prêmio (C), no início do contrato, 

a fim de obter-se lucro (ou perda), ao seu término, confrontado o valor que se pagará para 

exercer a opção com o valor futuro do ativo-objeto. Esse fluxo de caixa pode ser representado 

como a seguir: 

 

C (1+i) n/m + E - S = Lucro (Perda) 

 

onde:  

C  = prêmio pago por uma opção de compra (call) 

i  = taxa de juros  

n = número de períodos até o vencimento da opção 

m = período (dias, mês) 

E  = preço de exercício  

S = valor esperado do objeto 

 

 Depreende-se da expressão matemática do fluxo de caixa que para o resultado da 

operação não ser um prejuízo, não se deve pagar um prêmio com valor presente maior que: 

 

C = (S-E) x (1+i) m/n 

 

 Esta mesma relação também é válida para opções de venda, apenas invertendo-se 

a relação entre o preço do ativo-objeto e o preço de exercício (E-S). Além disso, como taxas 

de juros maiores trazem o prêmio a valores presentes menores, tanto para opções de compra 

como para opções de venda, a relação da taxa de juros com o prêmio da opção é inversa, ou 

seja: 

 

I. compra - quanto maior a taxa de juros, menor o prêmio da opção; 

II. venda - idem. 

 

• Volatilidade 

 

 Volatilidade é uma medida que reflete a probabilidade de mudanças no preço do 

ativo-objeto em datas futuras. A influência da volatilidade sobre o prêmio de opções está no 
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fato de que ela exprime o quanto o preço do ativo-objeto poderá variar até a data de 

vencimento da opção. 

 

 Na realidade, a volatilidade é uma estatística que o mercado utiliza para tentar 

prever preços em contratos de liquidação futura, ou seja, é uma medida das variações 

esperadas dos preços com base nas variações registradas no passado. Desse modo, a 

volatilidade indica qual seria a variação média do preço de um ativo-objeto, se o mercado 

repetisse as variações passadas. 

 

 Retornando à idéia de uma opção estar “dentro ou fora do dinheiro”, a volatilidade 

pode ser entendida também como a probabilidade de uma opção ser ou não exercida. Mais do 

que isso, a volatilidade além de medir as chances do preço de exercício estar abaixo ou acima 

do preço do objeto na data de exercício, dirá que margem de lucro ou prejuízo caberá à 

operação em média, ou seja, a volatilidade é mais do que uma medida de risco. 

 

 Baixa volatilidade para um ativo significa que seu preço futuro não tenderá a 

alterações grandes, sendo o risco da operação considerado pequeno, por conseguinte. Por 

outro lado, um ativo com grande volatilidade estará sujeito à mudanças de preços expansivas.  

 

 Os titulares de opções sobre ativos voláteis assumem riscos muito grandes, mas, 

como se sabe, em geral, retornos altos estão associados a riscos igualmente altos. As 

possibilidades de lucro determinam que o prêmio de uma opção sobre um objeto com grande 

volatilidade deverá ser maior do que para as opções cujos riscos reduzem as chances de lucros 

maiores. 

 

Resumindo: 

 

I. compra - quanto maior a volatilidade, maior o prêmio da opção; 

II. venda - idem. 
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5.1. O Modelo Binomial 

 

 Feitas considerações teóricas sobre as principais variáveis que influenciam a 

formação de preços das opções, interessa-nos a mensuração do prêmio de uma opção em si. O 

instrumento utilizado, em geral, para determinar o prêmio justo para uma opção é um modelo 

matemático que, através de pressupostos, exprimirá uma maneira ou outra de considerar as 

influências das variáveis aqui discutidas. 

 

 Os dois modelos mais conhecidos são o modelo binomial e o modelo de BLACK 

& SCHOLES, sendo que a maioria dos outros modelos não passam de adaptação de um 

desses modelos a casos particulares. O modelo binomial é o de maior simplicidade, entretanto 

não menos importante, havendo sua aplicação já sido amplamente testada por COX e 

RUBINSTEIN. 

 

 O modelo binomial é desenvolvido a partir do pressuposto de que o valor tempo 

de uma opção na data de exercício é zero, o que não chega a ser de tão difícil compreensão, 

uma vez que, neste momento, ou a opção terá um valor intrínseco (estará “dentro do 

dinheiro”) ou a opção não valerá nada (estará “fora do dinheiro”). 

 

 Uma opção, como já foi dito, tem valor intrínseco quando, em caso de exercício 

da opção, o valor de mercado da ação a que ela se refere excede o valor final de exercício da 

opção (preço de exercício + prêmio descontado para a data de exercício), ou seja, quando seu 

exercício gera um ganho para o titular da opção. 

 

 O preço de qualquer opção pode ser subdividido em duas partes: o valor intrínseco 

e o valor tempo, que é prêmio de risco da opção. Analogamente, em um contrato de seguros o 

valor intrínseco refere-se a uma franquia e o prêmio de risco é o custo da apólice. Se ocorrer 

um acidente e o direito da apólice for exercido, o segurado só terá lucro caso a soma total dos 

gastos cubra o custo do valor intrínseco, ou seja, a franquia. Em caso contrário, perde-se o 

valor tempo pago. 
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Adaptando-se à forma de fluxo de caixa: 

 

C (1+i) n/m+ E - Sf = Vi ou  

P (1+i) n/m - (E - Sf) = Vi 

 

onde:  

C  = prêmio pago por opção de compra (call) 

P = prêmio pago por opção de venda (put) 

i  = custo de oportunidade  

n = número de períodos 

m = base da taxa de juros 

E  = preço de exercício  

S  = valor do objeto hoje  

Sf = valor do objeto descontado para o dia de exercício ⇒ Sf = S (1+i)  n/m  

Vi = valor intrínseco 

 

  Como, no último instante para o exercício da opção, o valor tempo para o modelo 

binomial é zero, advém que Sf = S e, se a opção, nesse caso, ou tem valor intrínseco ou tem 

valor nulo, a formulação matemática do modelo binomial será: 

 

C = max [0,S-E] ou  P = max [0,E-S]. 

 

5.1.1. A Lógica da Distribuição Binomial 

 

 Suponha-se que uma opção de compra de preço de exercício R$100,00, cujo 

objeto a preços de hoje vale os mesmos R$100,00. Se esta opção for exercida no próximo 

período de tempo (T1), como se deveria estabelecer o seu valor? 

 

 A resposta à pergunta anterior obrigatoriamente passará por estimar o preço do 

objeto em T1. Supondo-se ainda que o preço do objeto só poderá aumentar ou diminuir de 

R$5,00, há apenas duas possibilidades de preço no momento de exercício: R$105,00 ou 

R$95,00 (eg. Figura 5.1). 
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 FIGURA 5.1 Árvore de Possibilidades do Preço do Objeto 

 

 A suposição de que o preço do objeto subirá ou descerá de um valor fixo é um 

pressuposto fundamentado numa distribuição de preços binomial, o que significa que, a cada 

movimento na árvore de possibilidades (T1 à T2), o preço do objeto somente poderá assumir 

um entre dois valores. Do mesmo modo, como a variação de preço arbitrada foi de R$5,00, a 

opção valerá zero ou cinco, sendo que as probabilidades de acontecer qualquer um dos dois 

valores é igual, qual seja: 50%. 

 

 Para que não haja mais chances de perder do que de ganhar, o comprador da 

opção deverá pagar R$2,50 pela opção, dado o cálculo (abaixo) do valor do prêmio 

considerando as probabilidades: 

 

C = 0,5 max [(105-100),0] + 0,5 max [(95-100),0] 

C = (0,5 x 5) + (0,5 x 0) 

C = 2,50 

 

 Entretanto, se o problema fosse estabelecer o valor da opção não em T1, mas em 

T2, as possibilidades de preço para o objeto já teriam mudado. Passaria-se a três 

possibilidades: R$90,00, R$100,00 e R$110,00, conforme mostra a Figura 5.2. 

 
 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 5.2 Árvore de Possibilidades do Preço do Objeto para Dois Períodos 
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 Partindo-se de T1, se o preço estiver em R$105,00, este chegará a R$110,00 ou 

R$100,00. Se estiver em R$95,00, o preço poderá chegar a R$100,00 ou R$90,00. Além 

disso, dos três valores possíveis em T2, o mais provável é R$100,00 porque pode-se chegar a 

ele por dois caminhos (eg. Figura 5.2). 

 

 Quanto ao valor dos prêmios, o modelo binomial trabalha sempre com o último 

instante para exercer a opção, ou seja, conforme dito, a opção ou terá valor zero ou terá valor 

intrínseco. Portanto, o modelo binomial sugere uma árvore de prêmios de trás para a frente, 

semelhante à que segue (eg. Figura 5.3). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

   FIGURA 5.3 Árvore de Prêmios da Opção 

 

 Desse modo, na Figura 5.3, quando em T2 a opção vale R$10,00 é porque, na 

mesma posição, o objeto está valendo R$110,00 (eg. Figura 5.2), ou seja, exercendo a opção, 

o titular ganha R$10,00. Nas outras posições em que o valor da opção é zero, a opção estará 

“fora do dinheiro”. 

 

 Em T2, a opção poderá ter dois valores. Caso o preço do objeto esteja em 

R$105,00, e considerando novamente que este só poderá subir ou diminuir de R$5,00, o 

titular da opção de compra terá 50% de chances de ganhar R$10,00 e 50% de chances de não 

ganhar nada. Nesse caso, o prêmio justo será: 

 

C = (0,5 x 10) + (0,5 x 0) = 5,00 
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 Caso o preço do objeto esteja em R$95,00 (eg. Figura 5.2), o titular não terá 

chances de ganho e a opção terá “virado pó”, ou seja, não valerá mais nada porque estará 

“fora do dinheiro”. Semelhantemente, em T0, a opção valerá R$2,50, dadas as possibilidades 

de se ganhar R$5,00 ou zero em T1 (eg. Figura 5.3). 

 

 Progredindo com o tempo, agora para T3, os valores do objeto e os respectivos 

preços das opções mudariam mais uma vez. A medida que o problema for se tornando mais 

complexo, pela passagem do tempo, vale agrupar numa só árvore os preços do objeto e das 

opções de modo a facilitar a visualização dos valores, como na Figura 5.4. 

 

 
 

 

 

  

 LINHA D’ÁGUA “dentro do dinheiro”á 
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FIGURA 5.4 Árvore de Possibilidades do Preço do Objeto para Três Períodos 

 

 O valor da opção nessa nova situação será R$3,75. Tal valor foi calculado 

trazendo-se os preços das opções de T3 até T0 (eg. Figura 5.4.). Em T3, com o objeto valendo 

R$115,00, a opção estará “dentro do dinheiro” de um valor de R$15,00. Com o objeto 

valendo R$105,00, o valor da opção passará a R$5,00.  

 

 Em T2, com o preço do objeto a R$110,00, a opção valerá R$10,00 porque tem-se 

50% de chances de a opção passar a valer (em T3) R$15,00 e 50% de chances de passar a 

R$5,00. A metade de R$15,00 com a metade de R$5,00 soma R$10,00. 

 

 Trazendo-se o valor da opção até o momento T0, a árvore vai ficando dividida em 

regiões em que a opção estaria “dentro ou fora do dinheiro”, separadas a partir de uma linha 
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em que o prêmio da opção estaria exatamente “no dinheiro” (eg. Figura 5.4). Essa linha é 

determinada pelo valor de exercício da opção. 

 

 Note-se que, quando a opção de compra (call) estiver na região “dentro do 

dinheiro”, a opção de venda (put) estará fora e vice-versa. Isso refletirá, para o modelo, o fato 

de que existe uma relação entre calls e puts, baseada numa distribuição binomial onde opções 

de compra e venda de mesmo preço de exercício têm o mesmo valor tempo, ou seja, o mesmo 

prêmio de risco (valor extrínseco). Apenas a título de recapitulação, vale dizer que no último 

instante para o exercício da opção esse valor tempo será zero. 

 

 Suponha-se novamente a distribuição binomial anterior, e que tanto call (opção de 

compra) como put (opção de venda) tenham valor de exercício de R$105,00. Em T0, a call 

estará “fora do dinheiro” e terá apenas valor tempo, que nesse caso é de R$1,25, conforme 

representado na Figura 5.5, a seguir. Por outro lado, a put estará “dentro do dinheiro” em T0, 

uma vez que seu preço de exercício é maior que o valor do objeto, nesse instante.  

 

 Deduz-se, pela árvore do modelo binomial representada na Figura 5.6 a seguir, 

que o valor da put seria R$6,25, estando “dentro do dinheiro” com valor intrínseco R$5,00, 

pois a call (nessa posição, T0) tem apenas valor tempo de R$1,25, ou seja, o mesmo valor 

tempo da put. 

 

CALL: opção de compra 
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FIGURA 5.5 Árvore de Possibilidades do Preço do Objeto para uma Call 
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PUT: opção de venda 
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FIGURA 5.6 Árvore de Possibilidades do Preço do Objeto para uma Put 

 

 

5.2. O Uso de Volatilidades Estimadas nos Modelos de Precificação de Opções 

 

 A volatilidade é, indubitavelmente, a variável mais importante na alimentação de 

modelos teóricos de precificação de opções. Sua importância para aqueles que atuam no 

mercado de opções, de futuros ou físico concerne à previsão das oscilações dos preços dos 

ativos objeto, uma vez que os investidores estão interessados na direção do mercado 

(tendências de alta e baixa). 

 

 A precificação de opções é sempre feita através de um modelo teórico, como o 

BLACK & SCHOLES e o modelo binomial (ou outro). É também verdade que os preços de 

opções obtidos através desses dois modelos são incomparavelmente mais precisos do que 

aqueles que não consideram a volatilidade. Portanto, precisa-se quantificar a volatilidade para 

que tais modelos sejam alimentados. 

 

 No entanto, os modelos de precificação de opções tratam da volatilidade de 

maneiras distintas. No modelo binomial, consideram-se intervalos de tempo discretos e, a 

cada período, o ativo-objeto pode assumir apenas dois valores, quais sejam: Sc, caso haja uma 

alta, e Sb caso haja baixa. No modelo de BLACK & SCHOLES, trabalha-se com intervalos 
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de tempo infinitesimais. A formação de preços é feita com base em um cálculo de 

probabilidades que leva em conta uma distribuição normal, ao invés de uma distribuição 

binomial (onde só existem duas novas possibilidades de preço). 

 

 Na prática, a distribuição binomial aproxima-se da normal quando n for muito 

grande, ou seja, a partir de 25 períodos, o modelo binomial converge para o modelo de 

BLACK & SCHOLES. Contudo, prova-se que o modelo binomial possui algumas limitações. 

Por exemplo, alguns dos resultados mais eficientes com a utilização da distribuição binomial 

estão ligados a opções que dependem do caminho que o preço do ativo-objeto percorre antes 

do exercício da opção.  

 

 Em regra, a trajetória percorrida pelos preços do ativo-objeto não deve influenciar 

a confiabilidade dos resultados estatísticos, como ocorre em alguns casos para o modelo 

binomial, pois na precificação de opções o que importa é a velocidade do mercado, que reflete 

a sua liquidez. No mercado de opções, o preço de um determinado objeto deve se mover com 

velocidade suficiente para que a opção a ele referente tenha valor. Se o preço de um ativo não 

muda (aumenta ou diminui) com rapidez, menores serão as chances de o mercado atingir o 

preço de exercício da opção. 

 

 A volatilidade pode ser entendida como uma medida da velocidade dos mercados. 

Mercados que se movem com lentidão são mercados de baixa volatilidade. Por outro lado, 

mercados que se movem velozmente são mercados de alta volatilidade. 

 

 Na precificação de opções, em havendo uma forma de dizer ao modelo teórico 

que presuma um mercado calmo ou, ao invés, um mercado altamente volátil, os prêmios 

obtidos pelo modelo serão mais precisos do que no caso em que fosse desconsiderada a 

volatilidade. 

 

5.3. O Modelo de BLACK & SCHOLES 

 

 Foi apenas a partir de 1973, com a criação da Chicago Board Option Exchange 

(CBOE), que o mercado de opções começou a se tornar conhecido. Coincidentemente, apesar 

da existência de alguns ensaios preliminares com o uso da estatística na precificação de 
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ativos, foi somente em 1973 que BLACK e SCHOLES apresentaram a primeira solução para 

uma fórmula de avaliação de  prêmios de opções. 

 

 A verificação matemática do instrumental estatístico que BLACK e SCHOLES 

utilizaram para a elaboração de seu modelo foge ao objetivo deste estudo, contudo, cabem 

alguns comentários a respeito das considerações feitas por eles, a fim de que se entenda o 

conceito básico do modelo. 

 

 No modelo binomial são considerados intervalos de tempo discretos, nos quais o 

preço do  objeto a que a opção se refere pode assumir apenas dois valores (Sc em caso de 

aumento do preço ou Sb na situação em que ocorre baixa). Diferentemente, no modelo de 

BLACK & SCHOLES, os preços possíveis do ativo são estabelecidos considerando-se 

intervalos de tempo infinitesimais. Para isto, o modelo utiliza uma distribuição normal, ao 

invés da binomial, no cálculo das probabilidades associadas aos preços possíveis do ativo-

objeto. 

 

 Entretanto, ressalte-se, uma vez mais, que a distribuição binomial converge para a 

normal a partir de um número de subdivisões de tempo superior a trinta, e o modelo binomial 

se aproxima razoavelmente do modelo de BLACK & SCHOLES. A função densidade normal, 

que será grande utilidade para os cálculos desenvolvidos neste estudo, é representada 

matematicamente por: 

 

N(x) = 1/(σ√2π) x e - (x-µ)2/2σ2,    onde: 

µ = média 

σ = desvio-padrão 

π = 3,14159265 

e = 2,718228183 

 

 Para efeito do cálculo de probabilidades, utiliza-se a função normal reduzida, que 

eqüivale a uma distribuição normal de desvio-padrão 1 (um) e média zero (0). A normal 

reduzida é expressa conforme a fórmula abaixo. 

 

N(x) = 1/(√2π) x e - x2/2 
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 Na formulação do modelo de BLACK & SCHOLES, não se consideram 

oscilações negativas de preço, e a distribuição normal é substituída por uma distribuição log 

normal de preços. A curva log normal é representada pela função: 

 

Ln N(x) = 1/(σ√2π) x e - Ln(x/µ)2/2σ2 

 

 A fórmula do modelo de BLACK & SCHOLES para avaliação do prêmio de 

opções sobre ativos que não distribuem dividendos é: 

 

opção de compra:  C = S x N(h) - E x e- rt x N(h - v√t)     

opção de venda:  C = S x N(-h) + E x e- rt x N(v√t - h),   onde: 

 

h  = (Ln(S/(E x e-rt))/(v√t)) + (v√t)/2 

 

C = valor teórico da call (opção de compra) 

P = valor teórico da put (opção de venda) 

S = preço do ativo-objeto 

E = preço de exercício da opção 

t  = tempo até o vencimento 

v = volatilidade 

r = taxa de juros em regime de capitalização contínua 

e = base dos logaritmos naturais  

N(x) = função cumulativa normal 

 

 Os resultados da função cumulativa normal encontram-se calculados em tabelas 

estatísticas e podem ser computados por planilhas ou máquinas de cálculo programadas. Em 

geral, esses cálculos são realizados por meio do seguinte polinômio: 

 

N(x) = 1 - (1/√2π) e - x2/2 (b1k + b2k2 + b3k3 + b4k4 + b5k5),   onde: 

 

k = 1/(1 + ax) 

b1 = 0,31938153 
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b2 = - 0,356563782 

b3 = 1,781477937 

b4 = - 1,821255978 

b5 = 1,330274429 

a = 0,2316419 

 

  Os resultados deste cálculo são válidos apenas para valores de x maiores que zero. 

Se x é menor que zero, calcula-se a normal como se x fosse um valor positivo e subtrai-se 1. 

Para x igual a zero, o resultado é 0,5. 

 

  Na aplicação da fórmula de BLACK & SCHOLES, os valores da taxa de juros e 

da volatilidade devem ser expressos em concordância com a unidade de tempo usada. Além 

disso, o regime de capitalização contínua exige que a taxa de juros seja calculada na forma 

logarítmica. Assim sendo, para uma volatilidade de 0,3 ao ano, por exemplo, com uma taxa de 

juros mensal de 20% e 50 dias úteis até o vencimento, deve-se considerar a base diária. Logo: 

 

r = Ln (1+ 20/(100 x 30 dias)) = 0,0066445 

v = 0,3/√250 = 0,0189 

 

 O conceito básico do modelo de BLACK & SCHOLES é o ajuste das variáveis 

principais para a determinação do preço de uma opção, através de uma função log normal. A 

fórmula, na verdade, trabalha com a probabilidade de exercício da opção, fazendo o ajuste do 

retorno esperado para essa probabilidade.  

 

 Em termos de influência no cálculo, a volatilidade e o fator mais importante, 

porque determina a forma da curva de probabilidades. Volatilidades altas implicam que a área 

da log normal em que o preço do objeto propicia o exercício da opção seja maior, aumentando 

a probabilidade do exercício. 

 

 Considere-se, hipoteticamente, que o retorno esperado de um determinado ativo-

objeto seja certo. Deste modo, a variância seria zero, e a volatilidade, no denominador da 

fórmula de h, faria com que o resultado calculado de h fosse muito grande. Para valores altos 

de h, N(h) tende a 1, o que reduz a fórmula do preço da opção à expressão: 
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C = S - E x e -rt 

 

 A formulação acima significa que o valor de uma opção de compra é o preço do 

objeto subtraído do preço de exercício descontado ao valor presente, ou seja, o valor 

intrínseco da opção. O que o modelo de BLACK & SCHOLES faz é, caso o retorno esperado 

do objeto não seja certo, realiza-se o ajuste deste valor esperado através da probabilidade de 

exercício dada pela log normal.  

 

 

 

6. ORIGENS LEGAIS E DIRETRIZES DE SUPERVISÃO DOS MERCADOS NO 

BRASIL E EM OUTROS PAÍSES 

 

 

 O ponto de partida para qualquer análise das estruturas de supervisão dos 

mercados futuros existentes é o reconhecimento de que as leis nos diferentes países, em regra, 

não são escritas a partir do zero, mas costumam ser adaptadas a partir de leis pertencentes a 

famílias ou sistemas legais similares ao seu. Geralmente, no campo do direito comercial e 

societário as leis usualmente são advindas de duas grandes tradições legais: a) a common law, 

do direito consuetudinário de origem britânica, e b) o direito civil francês, que deriva do 

direito romano.  

 

 Dentro da tradição do direito civil, existem três grandes famílias das quais se 

originaram as leis comerciais modernas: Francesa, Alemã e a Escandinava. As tradições civis 

Francesa e Alemã, assim como a tradição do common law, se espalharam pelo mundo através 

de uma combinação de conquistas, imperialismo e, em alguns casos, pura imitação. 

 

 Pode-se dizer que as leis variam bastante entre os países, em grande parte por 

causa das diferenças de suas origens legais, e em menor parte em função das revisões 

específicas realizadas por países individualmente. As leis da tradição civil, em geral, 

concedem aos investidores direitos legais mais fracos que na common law. Os países adeptos 

de leis da família da common law dão tanto a acionistas como a credores, relativamente 
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falando, a mais forte proteção, e os países da tradição civil francesa a mais fraca. Os países da 

tradição civil alemã e escandinava geralmente situam-se numa posição intermediária entre os 

outros dois sistemas. A qualidade da fiscalização do cumprimento da lei, entretanto, é melhor 

nos países da família de leis de tradição civil Alemã e Escandinava, sendo quase tão boa nos 

países do common law e, novamente, mais fracas nos países da tradição civil francesa.  

 

 Um outro ponto é a falta de proteção legal que se verifica quando há alta 

concentração acionária, ou seja, apenas grandes investidores detém a posse das ações. Uma 

alta concentração acionária pode ser um reflexo de pouca proteção ao investidor. Verifica-se, 

nos países cujas leis são originárias da tradição civil francesa, que há uma extrema 

concentração acionária correlacionada negativamente a uma fraca proteção ao investidor. 

 

 A tradição legal civil romano-germânica é a mais antiga, mais influente, e mais 

largamente difundida pelo mundo. Sua origem remonta a lei romana, utiliza estatutos e 

códigos sistemáticos como meio principal de ordenar as matérias jurídicas, e baseia-se 

fortemente na doutrina jurídica para fundamentar e formular suas regras. O Código Civil 

Francês foi escrito a mando de Napoleão e passou a ser utilizado por influência do exército na 

Bélgica, Holanda, Polônia, Itália, e algumas regiões da Alemanha. Na era colonial, a França 

estendeu sua influência legal para África, Oceania e ilhas caribenhas francesas.  

 

 A influência legal francesa foi significante também em Luxemburgo, Portugal, 

Espanha, Itália e nos cantões da Suiça. Quando houve o domínio espanhol e português na 

América Latina no século XIX, foi principalmente a tradição do direito civil francês que os 

legisladores utilizaram como inspiração. Tal influência francesa está presente em todo o 

ordenamento jurídico brasileiro, haja vista que nossos códigos civil e comercial foram 

inspirados a partir da tradição legal francesa. 

 

 O Código Comercial Alemão foi escrito em 1897 após a unificação da Alemanha 

por Bismark, e talvez pelo motivo de ter sido elaborado décadas mais tarde não tenha sido tão 

largamente adotado como foi o código francês. O código alemão teve uma importante 

influência na teoria legal e doutrina jurídica na Áustria, Repúblicas Tcheca e Eslovaca, 

Grécia, Hungria, Iugoslávia, Japão e Coréia. As leis de Taiwan vieram da China, também 

influenciada pelo direito alemão durante sua modernização.  
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 A família do common law inclui a Inglaterra e aqueles países cujas leis se 

basearam no modelo britânico. A common law foi formada por juizes que tinham de resolver 

disputas específicas. Os precedentes das decisões judiciais, em oposição à contribuição dos 

doutrinadores no direito civil francês, dão forma à common law. A tradição legal inglesa foi 

difundida através de suas colônias, incluindo os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Índia, 

entre outros países.  

 

 Em alguns casos, mesmo que a base legal originária seja clara, as leis podem ter 

sofrido atualizações através do tempo para incorporar influências de outras famílias. Por 

exemplo, o Equador, tem sua base legal originada da tradição civil francesa, no entanto, 

revisou suas leis em 1977 para incorporar algumas regras do common law. No caso brasileiro 

especificamente, temos a tradição do direito civil francês claramente influenciando a maior 

parte do nosso ordenamento jurídico, entretanto, no que concerne às leis societárias, toda a 

estrutura de proteção e supervisão de mercados se baseou no modelo americano cuja base 

legal se origina da família da common law. Ocorre que embora nossas leis societárias tenham 

sido influenciadas pelo modelo americano, suas regras, que reproduzem um modelo de 

supervisão de mercados que se baseia na common law, contrastam com os estatutos do código 

comercial e civil que têm por fundamento a tradição civil francesa.  

 

 Uma vez que o nosso objetivo não é o de aprofundar uma discussão jurídica, nos 

ateremos a analisar os modelos americano e europeu de supervisão de mercados, que são, sem 

dúvida, os que mais influenciam a nossa estrutura local de supervisão. Isto porque as agências 

governamentais brasileiras originariamente responsáveis pela supervisão dos mercados 

futuros, que são o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

ainda atualmente (isto é, mesmo após a promulgação da Nova Lei das S.A. – Lei n° 

10.303/2001), seguem a forma de atuação dos respectivos órgãos governamentais americanos 

(item 6.1.2 deste capítulo, tópicos A e B).  

 

 Também estudaremos os modelos inglês, alemão e francês de supervisão (item 

6.2.2, tópicos A, B e C) que estabelecem, como paradigma alternativo ao modelo de 

supervisão de mercados americano, uma estrutura baseada na existência de um único 

regulador para todos os mercados derivativos, porque, como comentaremos adiante, existe 
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uma determinação legal para que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), gradualmente, 

passe a acumular todas as competências de regulação no âmbito dos mercados futuros, tanto 

os derivativos de ações, quanto os derivativos de futuros e commodities (mercadorias). Isto se 

deve ao fato de a Lei n° 10.303/2001 ter transferido para a CVM, também, a fiscalização e 

regulação dos mercados de futuros e commodities (mercadorias), na medida em que colocou a 

Bolsa de Mercadoria e Futuros (BM&F) sob jurisdição da CVM e não mais do Banco Central, 

como era anteriormente. 

 

 É importante ressaltar que havia uma grande expectativa de que a Nova Lei das 

S.A. pudesse introduzir alguma alteração na configuração do Sistema Financeiro Nacional, 

como a criação de uma única super agência reguladora do mercado financeiro, entretanto, o 

que se verificou com a promulgação da Lei n° 10.303, de 31.10.2001, foi a manutenção da 

estrutura de divisão de competências, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN), entre 

o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conjugada a um 

maior fortalecimento da CVM, gradualmente. A intenção da Lei foi que a CVM passasse a 

atuar nos moldes da Securities and Exchange Commission (SEC) americana, muito embora o 

tipo de poder de polícia exercido pela autarquia brasileira, dentro da estrutura jurídica 

definida pela Constituição Federal de 1988, seja a polícia administrativa, ao passo que as 

decisões da SEC têm a mesma força de uma sentença judicial.  

 

 A proposta original da Lei 10.303/2001 era deixar os casos mais complexos para 

serem fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à semelhança do que ocorre 

nos Estados Unidos, onde estima-se que apenas vinte por cento dos processos envolvendo o 

mercado de capitais vão à Securities and Exchange Commission (SEC). A maior parte das 

divergências se resolveriam nas próprias bolsas, que têm poderes somente para investigar as 

corretoras de valores, mas que, com a Nova Lei das S.A., passariam a ter maiores poderes 

para abertura de processos administrativos contra terceiros, e não apenas contra as corretoras 

associadas, o que não veio a ser confirmado com os diversos vetos que teve o Projeto de Lei 

original. Na verdade, a redação definitiva do art. 4° da Lei 10.303/2001, que alterou o art. 17 

da Lei n° 6.385/76, vaticinou que as Bolsas de Valores, as Bolsas de Mercadorias e Futuros, e 

as entidades do mercado de balcão organizado são órgãos auxiliares da Comissão de Valores 

Mobiliários, incumbindo-lhes apenas fiscalizar os seus respectivos membros e as operações 

nelas realizadas. 



 40 

 

 No que se refere à supervisão dos mercados futuros, existem duas grandes 

agências governamentais nos Estados Unidos que serviram de paradigma para a criação da 

estrutura de supervisão nacional, são elas: a) a Commodity Futures Trading Commission 

(CFTC), que é responsável pela supervisão da negociação dos contratos futuros apregoados 

nas bolsas de commodities (mercadorias); e b) a Securities and Exchange Commission (SEC), 

que é responsável pela supervisão do apregoamento nas bolsas de valores de contratos futuros 

baseados em ações, como opções sobre ações, por exemplo. 

 

6.1. O Ambiente Regulatório nos Estados Unidos  

  

 A estrutura de supervisão dos mercados futuros nos Estados Unidos está baseada 

em uma divisão de competências entre a Securities and Exchange Commission (SEC) e a 

Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Á SEC cabe a regulação e supervisão do 

registro e negociação de valores mobiliários (por exemplo, ações e debêntures) e dos 

respectivos derivativos. A CFTC, por seu turno, é responsável pela regulação e supervisão da 

negociação, exclusivamente quando cursada em bolsa, dos mercados derivativos de 

commodities (mercadorias) e futuros. 

 

 Não foi criada, no Brasil, uma Comissão semelhante à Commodity Futures 

Trading Commission (CFTC) americana, porém a divisão de atribuições, originalmente 

verificada no Sistema Financeiro Nacional, entre um órgão que fiscaliza e regula os mercados 

derivativos de futuros e commodities (mercadorias), e um órgão que fiscaliza e regula o 

mercado de valores mobiliários e seus derivativos, seguiu o paradigma do modelo de sistema 

financeiro americano. No caso brasileiro, em que não foi criada uma Comissão específica para 

cuidar de derivativos de futuros e commodities (mercadorias), esta função vinha sendo 

acumulada pelo Banco Central do Brasil, o que não encontrava paralelo com a atuação do 

banco central americano, o Federal Reserve (Fed), que delegou a fiscalização e regulação dos 

mercados futuros de commodities (mercadorias) e seus derivativos à CFTC. Entretanto, após a 

promulgação da Lei 10.303/2001, iniciou-se um processo em que tais atribuições vêm sendo 

gradualmente transferidas do Banco Central do Brasil para a Comissão de Valores 

Mobiliários.   
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 Outro aspecto que tentou-se implantar no Brasil, tendo por paradigma o modelo 

americano de supervisão, diz respeito à auto-regulação, entretanto, como foi dito 

anteriormente, a proposta original da Lei 10.303/2001 sofreu vários vetos, impossibilitando 

que as bolsas de valores e de futuros desempenhassem o papel de arbitramento nas disputas 

envolvendo os seus próprios membros e terceiros. Nos Estados Unidos, a Commodity Futures 

Trading Commission (CFTC), que é o órgão responsável pela regulação e supervisão dos 

mercados futuros, atua com auxílio formal dos órgãos auto-reguladores, em especial a 

National Futures Association (NFA) e as bolsas. A NFA é a organização auto-reguladora da 

indústria de futuros e commodities (mercadorias) americana. 

 

 Não há surveillance (supervisão) intensivo por parte da Commodity Futures 

Trading Commission (CFTC), exceto no que se refere aos contratos envolvendo commodities 

(mercadorias) com entrega física. As principais atividades de supervisão diretamente 

desempenhadas pela CFTC são: a) avaliação de relatórios periódicos de negociações e de 

limites de posições especulativas; e b) análise da situação financeira, de risco e de capital 

mínimo requerido para os intermediários. 

 

 As atividades de surveillance (supervisão) e compliance (auditoria) de 

intermediários são desempenhadas pelas próprias bolsas. O surveillance (supervisão) é feito a 

partir dos dados fornecidos pelas clearings (câmaras de liquidação e custódia dos títulos 

negociados), e tem por objetivo identificar irregularidades nas negociações tais como: front 

running (intermediário que se interpõe à negociação de um cliente), negócios 

preestabelecidos, insider trading (utilizar informação privilegiada), etc. Além de exercer o 

surveillance (supervisão) e o compliance (auditoria), as bolsas dispõem de prerrogativa para 

aplicação de penalidades aos seus membros, ao passo que, no Brasil, as auditorias realizadas 

pelas bolsas têm caráter meramente preventivo, visando reportar as eventuais irregularidades 

detectadas ao Banco Central do Brasil ou à Comissão de Valores Mobiliários. 

 

6.1.1. Principais Mercados e Instrumentos Negociados (Características Operacionais) 

 

 Além das bolsas que atuam negociando ações, as conhecidas New York Stock 

Exchange (NYSE) e NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated 
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Quotation System, as principais praças americanas de negociação de contratos de futuros e de 

commodities (mercadorias) estão em Chicago e Nova Iorque.  

 

 Em Chicago, localizam-se duas das maiores bolsas de futuros do mundo, de 

acordo com o Quadro 6.1 a seguir, e também a tradicional Chicago Board of Options 

Exchange (CBOE), que opera mais na linha de derivativos de ações (opções sobre ações, 

índices de ações e títulos do governo). Mais da metade dos negócios com opções nos Estados 

Unidos são realizados na CBOE, sendo que o segmento de opções sobre índices concentra 

cerca de 90% do total negociado no mercado americano. 

 

Dez maiores bolsas de futuros (em milhões de contratos)  

- somente futuros - Jan-Dez 2000 Jan-Dez 2001 % Variação 

 1. European Exchange (Eurex) 290.0 435.4 50.1% 

 2. Chicago Mercantile Exchange (CME) 195.1 316.0 62.0% 

 3. Chicago Board of Trade (CBOT) 189.7 210.0 10.7% 

 4. LIFFE 105.7 161.5 52.8% 

 5. Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) 80.1 94.2 17.6% 

 6. New York Mercantile Exchange (NYMEX) 86.1 85.0 -1.3% 

 7. Tokyo Commodity Exchange 50.9 56.5 11.0% 

 8. London Metal Exchange (LME) 61.4 56.2 -8.5% 

 9. Euronext Paris 63.0 42.0 -33.3% 

 10. Sydney Futures Exchange 28.9 34.1 18.0% 

Fonte: FIA – Futures Industry Association 

 

 QUADRO 6.1 Dez maiores bolsas de futuros 

 

 A Chicago Mercantil Exchange (CME) é a segunda maior bolsa de futuros do 

mundo. Os principais contratos negociados na CME são: futuros, opções e opções sobre 

futuros de Eurodollar de 3 meses e Libor de 1 mês (London Inter-bank Offered Rate – ver 

glossário), commodities (especificamente laticínios) e moedas, além de índices de ações. Os 

principais índices negociados na CME são o S&P 500 (calculado pela agência de rating 

Standard & Poor´s) e o Nasdaq 100. 
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 Em termos operacionais, a característica essencial da Chicago Mercantil 

Exchange (CME) é o fato de que a negociação ainda é feita predominantemente no pregão 

viva-voz, embora exista um crescente aumento de liquidez no pregão eletrônico. A CME 

realiza, também, supervisão direta das atividades de membros, principalmente o surveillance 

(supervisão) operacional e de risco. Recentemente, a CME foi transformada em empresa com 

fins lucrativos e encontra-se em fase de listagem para negociação em bolsa de valores. Além 

disso, a Chicago Mercantil Exchange (CME) é participante do Globex que é um mercado 

eletrônico global, que inclui, entre outras bolsas de futuros, a Euronext (de Paris), a bolsa de 

Singapura (SGX), a MEFF (bolsa de derivativos de Madrid), a bolsa de Montreal e a 

brasileira BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros). Outra característica importante da CME é 

que a clearing (câmara de liquidação e custódia de títulos) foi constituída como um 

departamento da bolsa. 

 

 A Chicago Board of Trade (CBOT) é a terceira maior bolsa de futuros do mundo 

e os principais contratos que são negociados no seu pregão são: futuros, opções e opções 

sobre futuros de commodities agrícolas e títulos do governo (Treasury Notes e Treasury 

Bonds). A negociação é feita principalmente no pregão viva-voz, com crescente liquidez de 

contratos no pregão eletrônico. A CBOT também realiza supervisão direta das atividades de 

seus membros e para tanto se utiliza de um sistema eletrônico de supervisão de mercado 

denominado SMART. A Chicago Board of Trade está em fase de transformação para uma 

empresa com fins lucrativos e a sua clearing (câmara de liquidação e custódia de títulos) foi 

constituída como instituição independente da bolsa. 

 

 As bolsas de futuros de Nova Iorque não têm o mesmo peso das duas bolsas 

localizadas em Chicago. A New York Mercantil Exchange (NYMEX), apesar de ocupar o 

sexto lugar no ranking das dez maiores bolsas de futuros do mundo, perde para a bolsa 

brasileira, Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), pelo critério de volume em número de 

contratos negociados. Os principais contratos negociados na NYMEX são: futuros e opções 

sobre commodities de energia (petróleo, óleo e gás) e metais (alumínio, cobre, ouro, prata e 

platina). A outra bolsa de futuros de Nova Iorque é a New York Board of Trade (NYBOT) e 

opera os seguintes contratos: futuros e opções sobre commodities agrícolas (café, açúcar, 

cacau, suco de laranja e algodão), moedas e índices de ações. 
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 Dos índices de ações, o mais tradicional é o índice Dow Jones, que representa 

uma ampla família de índices utilizados para benchmarking e como referencial para 

investimentos, no mundo inteiro. O Dow Jones Industrial Average (DJI) é o mais utilizado 

porque é calculado com base no preço das 30 (trinta) mais negociadas blue chips americanas 

(ações de primeira linha, ou seja, grande liquidez e volume de negócios), principalmente 

empresas industriais, e representa entre 15% e 20% do valor de mercado das ações da NYSE - 

New York Stock Exchange. O DJI é negociado a futuro na Chicago Board of Trade (CBOT) e 

na modalidade de contratos de opções na Chicago Board of Options Exchange (CBOE). 

Existem ainda os chamados Exchange Traded Funds (ETF’s) que são fundos de ações 

referenciados no DJI (acompanham o desempenho do índice), sendo tal modalidade 

negociada na American Stock Exchange (AMEX) e na Euronext Paris. 

 

6.1.2. Características Regulatórias nos Estados Unidos  

  

 Como foi dito, a supervisão dos mercados futuros nos Estados Unidos é efetuada 

através de uma divisão de competências entre a Commodity Futures Trading Commission 

(CFTC) e a Securities and Exchange Commission (SEC), em que a primeira atua na regulação 

dos mercados derivativos de futuros e commodities (mercadorias) e a segunda na regulação 

dos mercados derivativos de ações. Entretanto, a supervisão da CFTC não é intensiva pois a 

supervisão direta é exercida pelas próprias bolsas, enquanto entidades auto-reguladoras, e 

principalmente pela National Futures Association (NFA), por delegação de competência. A 

seguir, fazemos uma descrição de como funcionam essas entidades. 

 

A) Securities and Exchange Commission 

 

 A Securities and Exchange Commission (SEC) tem por missão primária 

administrar e fiscalizar o cumprimento das leis federais americanas para proteção dos 

investidores e manter o funcionamento justo e eficiente dos mercados. Entre os principais 

objetivos da SEC está a facilitação da formação de capital. 

 

 A Securities and Exchange Commission (SEC), embora também seja estruturada 

em divisões e disponha dos departamentos de análise econômica, relação com o mercado e 

fiscalização, o que é tradicional na maioria das agências governamentais responsáveis pela 
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supervisão de mercados, encontrou uma forma de atuação mais voltada para programas de 

supervisão que funcionam através da cooperação dos vários departamentos e não apenas de 

divisões estanques. Os principais programas que a SEC desenvolve são: Full disclosure 

(transparência total de informações), Prevenção e supressão de fraudes, Supervisão e 

regulação dos mercados, Regulação do gerenciamento de investimentos e, por fim, Serviços 

legais e econômicos. 

 

 O programa Full disclosure (transparência total) tem por finalidade assegurar que 

serão disponibilizadas ao investidor informações acerca de ofertas públicas de ações, 

negociação, direito a voto e subscrição de ações. As entidades que conduzem ofertas públicas, 

têm títulos negociados nos mercados públicos secundários, têm ativos totais ou quantidades 

de acionistas de tamanho específico, são obrigadas a fornecer informações financeiras e 

gerenciais à Securities and Exchange Commission (SEC) continuamente nos padrões 

estabelecidos pela comissão e em relatórios periódicos ou anuais. Os técnicos revisam esse 

material em uma base seletiva para compliance (auditoria) com os requerimentos de 

disclosure (transparência). Como resultado dessa auditoria, a SEC pode oferecer comentários 

para que as entidades reguladas explicitem as informações melhor ao compliance (auditoria) 

ou, quando apropriado, solicitar as ações de fiscalização cabíveis. 

 

 Prevenção e supressão de fraudes é um programa em que se analisam possíveis 

violações às leis federais americanas sobre supervisão de mercados. As possíveis violações 

incluem, entre outras coisas, distribuição ilegal de títulos não registrados para negociação, 

fraude da oferta e venda de valores mobiliários, informação privilegiada, manipulação de 

mercados, conduta ilegal de corretores e outras entidades reguladas. As ações de 

investigações de possíveis violações incluem procedimentos administrativos e 

responsabilização civil. A Securities and Exchange Commission (SEC) está autorizada 

também a executar ordens judiciais e impor penalidades monetárias para quaisquer violações 

legais. Sob as circunstâncias apropriadas, a SEC pode ainda instruir processos para 

procedimentos criminais.  

 

 Pelo programa Supervisão e regulação dos mercados, a negociação nos mercados 

de títulos e valores é regulada para proteger os investidores contra fraudes e manipulação, e 

para assegurar a manutenção de mercados competitivos, justos e eficientes. A Securities and 
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Exchange Commission (SEC) supervisiona o trabalho das organizações dotadas da 

prerrogativa de auto-regulação (como no caso das bolsas e algumas entidades de classe), 

monitora os mercados de títulos e as ações dos dealers (investidores profissionais) e 

desenvolve estratégias regulatórias para inspeção nas corretoras e entidades de custódia. 

 

 Regulação do gerenciamento de investimentos é um programa que administra o 

Investment Company Act  e o Investment Advisers Act , ambos de 1940, e o Public Utility 

Holding Company Act de 1935. O acompanhamento do cumprimento dessas normas implica a 

supervisão de mais de US$ 5 trilhões em aplicações em fundos mútuos e companhias. A 

Securities and Exchange Commission (SEC) revisa as informações fornecidas pelas 

companhias e pelos gestores de investimento a fim de proteger os investidores contra fraude, 

disclosure inadequado (falta de transparência) e outros abusos. 

 

 O programa Serviços legais e econômicos fornece assessoria jurídica e análises 

econômicas para Securities and Exchange Commission (SEC) concernentes às suas funções 

reguladoras, legislativas e de fiscalização da lei, incluindo: a) processos referentes a ações de 

fiscalização tramitando em cortes de apelação, b) representação da SEC em todos os outros 

litígios apelativos privados, inclusive aqueles em que figura simplesmente como amicus 

curiae (expert sobre um assunto chamado perante o juiz), c) representação em atos contra a 

SEC e seus funcionários, d) preparação de testemunhos no Congresso, comentários e 

conselhos concernentes a propositura de legislação, e) notificações à SEC relativas a questões 

emanadas de suas atividades de regulação e fiscalização, f) preparação de opiniões acerca de 

projetos de lei e decisões judiciais da própria comissão, e g) análises econômicas do impacto 

de leis propostas e estudos independentes de temas que afetem os mercados de títulos e 

valores.  

 

B) Commodity Futures Trading Commission 

 

 A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) foi criada pelo congresso 

americano em 1974, a partir do Commodity Exchange Act, como uma agência independente 

com mandato para regular os mercados futuros de commodities (mercadorias) e de opções. A 

agência protege os participantes do mercado contra manipulações, práticas de negociação 

abusivas e fraudes. A partir de sua atuação, a CFTC se propõe a prover mecanismos para 
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descoberta do preço justo dos ativos negociados e meios de se estabelecer também os preços 

dos riscos associados.  

 

 A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) é dirigida por cinco 

diretores, apontados pelo presidente dos Estados Unidos, sob consentimento do senado, para 

mandatos fixos de cinco anos. A diretoria desenvolve e implementa a política da agência e sua 

direção. As políticas mais importantes e os atos da CFTC, como adoção de regras pela 

agência e autorização de ações de fiscalização, devem ser aprovados pelo voto da maioria dos 

diretores. A CFTC monitora o mercado e seus participantes mantendo, além da sede em 

Washington, escritórios nas cidades que têm bolsas de futuros, como Nova Iorque, Chicago, 

Kansas e Mineápolis.  Para propósitos de fiscalização, a CFTC mantém também um escritório 

em Los Angeles, embora lá não haja bolsa de futuros.  

 

 A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tem cinco grandes unidades 

operacionais: a Divisão de Análise Econômica, a Divisão de Mercados e Negociação, a 

Divisão de Fiscalização, o Escritório do Conselho Geral e o Escritório do Diretor Executivo. 

 

 O propósito da Divisão de Análise Econômica (DAE) é assegurar que os 

mercados se mantenham competitivos e reativos aos fatores de oferta e demanda, através da 

detecção e proteção contra manipulação de preços. A DAE conduz uma vigilância diária dos 

mercados futuros para detectar manipulações correntes e potenciais, ou distorções de preços. 

A DAE também revisa as aplicações para novos contratos de futuros e opções, comparando-

os com os contratos já existentes para assegurar que os termos e as condições se adeqüem às 

práticas financeiras do mercado. Adicionalmente, a DAE fornece análises econômicas para 

subsidiar o trabalho da Divisão de Fiscalização e atua como “testemunha amicus curiae” 

(expert no assunto) nos litígios judiciais. 

 

 A Divisão de Mercados e Negociação (DMN) conduz uma supervisão das práticas 

de negociação vigentes no mercado e executa auditorias das práticas financeiras e de mercado 

das instituições filiadas. A DMN revisa solicitações de registros para negociação de novos 

contratos de futuros e opções, além de elaborar as normas da Commodity Futures Trading 

Commission (CFTC) que governam a negociação de todos os ativos negociáveis. As normas 

emitidas pela DMN definem os requisitos para registro, disclosure (transparência das 
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informações), padrões financeiros mínimos, supervisão, controles internos e outras atividades 

das entidades reguladas. 

 

 A Divisão de Fiscalização (DF) apura as alegadas violações à legislação vigente, 

ou seja, os Atos de Negociação de Commodities e as normas da Commodity Futures Trading 

Commission (CFTC). As violações podem envolver negociação de commodities (mercadorias) 

e opções ou propaganda imprópria de investimentos em mercados futuros. A DF pode, sob 

coordenação da diretoria, oferecer reclamações administrativas perante a própria agência ou 

frente às cortes judiciais dos Estados Unidos. As violações alegadas aos Atos de Negociação 

de Commodities ou às leis federais que tratam de negociação futura de commodities 

(mercadorias) podem ser encaminhadas ao Departamento de Justiça para inquérito. A DF 

também fornece assistência técnica em julgamentos perante as Procuradorias de Justiça dos 

Estados Unidos, a agências reguladoras federais e estaduais, além de outras autoridades 

internacionais. 

 

 O Escritório do Conselho Geral consiste apenas na representação legal da 

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) no que concerne às suas funções 

adjudicatórias e o Escritório do Diretor Executivo limita-se a formular e implementar a gestão 

de políticas administrativas da própria agência, como orçamento e alocação de recursos.  

 

C) National Futures Association 

 

 No início da década de 1970, uma série de eventos econômicos trouxeram 

mudanças radicais para a indústria de futuros dos Estados Unidos. A demanda global por 

produtos agrícolas aumentava, enquanto a oferta diminuía. A variação resultante de preço dos 

contratos de futuros agrícolas e a introdução de novos contratos de commodities (mercadorias) 

como metais, madeira e moedas atraiu uma imensa gama de novos participantes ao mercado, 

que atuavam sem regulamentação. Esta situação começou a causar grandes prejuízos aos 

investidores motivados pela insolvência de diversas empresas e pelo uso de práticas não 

eqüitativas nos negócios, que ameaçavam a boa reputação da indústria de futuros americana. 

 

 Reconhecendo a necessidade crescente de regulação adicional foi que o 

Congresso dos Estados Unidos promulgou a legislação de 1974 que criou a Commodity 



 49 

Futures Trading Commission (CFTC) como agência reguladora federal independente com 

jurisdição sobre toda a negociação de futuros naquele país. A mesma legislação também 

autorizou a indústria de futuros a criar “associações de futuros registradas”. Esta previsão 

legislativa deu à indústria de futuros americana a oportunidade de desenvolver uma 

organização auto-reguladora para atuar em cooperação à supervisão exercida pelas entidades 

governamentais. 

 

 Os representantes da indústria de futuros formaram, então, um comitê que 

começou a trabalhar em conjunto com líderes congressistas, dirigentes da Commodity Futures 

Trading Commission (CFTC), das bolsas e das corretoras de futuros para criarem uma 

organização que viesse a fortalecer novamente a reputação dos mercados futuros, 

estabelecendo e fiscalizando o cumprimento de elevados padrões de conduta nos negócios. 

Deste modo, em 01.10.1982, começou a funcionar oficialmente a National Futures 

Association (NFA), com uma missão claramente definida: proteger o público investidor 

através da manutenção da integridade do mercado. 

 

 As atividades desempenhadas pela National Futures Association (NFA), por 

delegação de competência da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), são: a) 

certificação e credenciamento de intermediários e de profissionais de mercado; b) supervisão 

e auditoria de práticas de mercado e verificação da adequação do capital requerido para 

negociação (de intermediários não membros de bolsas de futuros); c) verificação da 

regularidade do conteúdo de material de divulgação, quando envolvendo a venda de contratos 

futuros e de opções; e d) realização de arbitragem em disputas havidas entre membros. 

 

 Assim sendo, apesar de existirem várias organizações reguladoras na indústria de 

futuros americana, cada qual com a sua jurisdição específica, juntas elas somam um esforço 

de regulação que teoricamente controla a atuação de todos os participantes dos mercados 

futuros. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) faz a supervisão governamental 

da indústria de futuros; as bolsas de futuros atuam como entidades auto-reguladoras 

fiscalizando os corretores, os traders (investidores profissionais) e os membros associados; e 

a National Futures Association (NFA) controla cada firma ou indivíduo que atua na 

negociação de futuros junto ao público investidor. 
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6.2. O Ambiente Regulatório Europeu 

 

 A estrutura de supervisão dos mercados futuros no continente europeu, 

atualmente, encontra-se bastante marcada pela atuação conjunta dos países da Europa como 

bloco econômico. Embora resistam as características locais dos organismos reguladores 

originais (anteriores à União Européia), existe uma forte tendência de fusão das principais 

praças de negociação e, com isso, de que as agências reguladoras passem a fiscalizar a 

atuação de corretoras e intermediários, estabelecidos além das fronteiras de sua jurisdição 

territorial. 

 

 Devido ao problema das jurisdições e à possibilidade de conflito de normas 

reguladoras, são as próprias bolsas de futuros que, gradualmente, estão exercendo um papel 

fundamental para contornar esta dificuldade. As principais bolsas de futuros passaram a fazer 

exigências, para acesso aos seus sistemas de negociação, ligadas à constituição das entidades 

que operam em suas praças de negociação, como instituição intermediária em sua jurisdição 

de origem.  

 

 Tais exigências fazem com que as entidades que têm acesso aos sistemas de 

negociação das bolsas estejam submetidas a um conjunto de normas mais rígido, o qual vem 

sendo padronizado para funcionamento do sistema financeiro no Mercado Comum Europeu. 

Por outro lado, essas exigências tornam possível que seja feita fiscalização on site (no local) 

nas instituições intermediárias que têm relação contratual com as bolsas de futuros, mesmo 

que a jurisdição de origem seja outra.   

 

6.2.1. Principais Mercados e Instrumentos Negociados (Características Operacionais) 

 

 As principais bolsas européias que negociam ações são as bolsas de Londres 

(London Stock Exchange - LSE), Paris (Bourse de Paris) e Frankfurt (Frankfurter 

Wertpapierbörse - FWB). Os índices de ações dessas bolsas são também negociados a futuro, 

sendo os mais importantes: o FTSE-100 da bolsa de Londres (Financial Times Stock 

Exchange); o CAC-40 da bolsa de Paris (Compagnie des Agents de Change); e o DAX-30 da 

bolsa de Frankfurt (Deutsche Aktien). Deste modo, não por uma mera coincidência, as bolsas 

de futuros originadas destas três cidades também figuram entre as maiores praças de 
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negociação de contratos futuros e de commodities (mercadorias) do mundo, conforme 

evidenciado no Quadro 6.1 retro. 

 

 A maior bolsa de futuros do mundo é a European Exchange (Eurex), sendo 

controlada pelo Deutsche Börse Aktien Group (Deutsche Börse AG), uma das mais bem 

sucedidas organizações financeiras em todo o mundo, e que também opera e controla a Bolsa 

de Valores de Frankfurt (Frankfurter Wertpapierbörse - FWB), a maior das oito bolsas de 

valores da Alemanha e a terceira em termos mundiais, somente atrás da New York Stock 

Exchange (NYSE) e da NASDAQ. Os principais contratos negociados na Eurex são: opções e 

opções sobre futuros de Euribor de 1 e 3 meses (European Inter-bank Offered Rate – ver 

glossário), opções e opções sobre futuros de títulos dos governos alemão e suíço, futuros e 

opções sobre índices diversos, opções sobre ações de diversos países. 

 

 A European Exchange (Eurex) foi originalmente criada em dezembro de 1996 

como uma joint venture (empreendimento conjunto) entre o Deutsche Börse AG e a Swiss 

Stock Exchange (bolsa de valores suíça – Schweizer Börse). Entretanto, somente começou a 

operar oficialmente em 1998, após a fusão da German Options and Futures Exchange (bolsa 

de opções e futuros de Frankfurt - Deutsche Terminbörse - DTB) e da Swiss Options and 

Financial Futures Exchange (SOFFEX). Atualmente, fazendo cerca de dez anos após a 

criação de sua predecessora, a Deutsche Terminbörse (DTB), a Eurex opera o maior mercado 

de derivativos do mundo, com um total de 427 membros (intermediários), em 17 países.  

 

 A característica operacional mais importante da European Exchange (Eurex) é o 

fato de que a negociação é feita totalmente por via eletrônica, através de uma plataforma 

automatizada que inclui acesso tanto aos sistemas de negociação, como de custódia (clearing) 

daquela bolsa de futuros. Além do efeito tecnológico de permitir a inclusão de um número 

ilimitado de participantes no mercado, a negociação completamente eletrônica facilitou a 

atividade de surveillance (supervisão) nos mercados futuros.  

 

 O sistema de compensação e liquidação (clearing) é feito por uma empresa 

subsidiária integral da European Exchange (Eurex), chamada Clearstream International, que 

resultou da fusão da clearing de Luxemburgo (CEDEL) e da Deutsche Börse Clearing, no 

início do ano 2000. O sistema de clearing (liquidação e custódia) da câmara de compensação 
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possui links (acesso eletrônico) com outras instituições que realizam a mesma atividade 

(Euroclear, por exemplo) e não possui identificação do beneficiário final, pois o controle é 

efetuado pelos próprios intermediários. 

 

 Outro aspecto operacional importante da European Exchange (Eurex) é a ausência 

de relação entre propriedade e acesso aos sistemas de negociação. O que acontece no Brasil, 

especificamente na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), é que para o intermediário 

tenha acesso direto ao pregão, ele necessariamente deve ter um título da bolsa, que é uma 

fração do seu patrimônio. Nesse caso, diz-se que não há separação entre propriedade e acesso. 

Por outro lado, na Eurex, para o intermediário ter acesso, ele precisa apenas assinar um 

contrato com a bolsa, não sendo necessária a propriedade de parte do capital da mesma, 

porque existe separação entre propriedade e acesso.  

 

 As exigências contratuais para acesso aos sistemas de negociação estão ligadas à 

constituição dos membros da European Exchange (Eurex) como intermediário em sua 

jurisdição de origem, devendo, também, ser entidade com fins lucrativos. Estas exigências 

submetem os membros, usuários do sistema da Eurex, a um conjunto mais rígido de normas, 

que favorece a regulação do mercado, na medida em que possibilita que sejam feitas 

inspeções on site (no local), que alcançam os intermediários localizados no exterior. Para 

saber as exigências pertinentes a cada um dos mercados, seria necessário estudar cada uma 

das regulamentações nacionais, o que foge ao escopo deste trabalho, porém a idéia em que se 

basearam os executivos da Eurex é que condicionando o acesso a entidades com fins 

lucrativos, submetidas ao regime jurídico próprio dos intermediários financeiros, os seus 

membros seriam obrigados a seguir normas reguladoras mais consistentes. 

 

 O lançamento da plataforma eletrônica utilizado na European Exchange (Eurex) 

também beneficiou a Bolsa de Valores de Frankfurt (Frankfurter Wertpapierbörse - FWB), de 

modo que, a rigor, o Deutsche Börse Group não é apenas uma organização que controla o 

mercado financeiro alemão, mas uma empresa de tecnologia que atua no ramo de comércio 

eletrônico, negociando ações e derivativos via e-commerce, e que se tornou o segundo maior 

mercado completamente eletrônico do mundo, somente atrás do NASDAQ - National 

Association of Securities Dealers Automated Quotation System. 
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 Em Londres, encontram-se outras duas das maiores bolsas de futuros do mundo, a 

London Internacional Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) e a London Metal 

Exchange (LME), respectivamente, a quarta e a oitava maiores, conforme o Quadro 6.1 retro. 

E em Paris está a Euronext Paris (Euronext), a nona maior bolsa considerando somente a 

negociação de contratos futuros, mas cujo grupo (The Euronext Group), que atua em diversos 

mercados, adquiriu, recentemente, a LIFFE e a Bolsa de Valores de Lisboa e Porto (BVLP). O 

Euronext Group atualmente conduz os negócios com derivativos da LIFFE e da Euronext sob 

a denominação Euronext.Liffe, em razão de estar-se processando gradualmente a migração de 

todos os mercados derivativos da Euronext para a plataforma de negociação eletrônica da 

LIFFE. Por seu turno, a BVLP passou-se a chamar Euronext Lisboa. 

 

 A Euronext Paris (Euronext) foi formada, em setembro de 2000, a partir da 

unificação de três grandes praças de negociação européias: Paris, Amsterdã e Bruxelas. Do 

ponto de vista societário, a Euronext é uma holding (empresa controladora) resultante da 

fusão das companhias Société des Bourses Françaises S.A. (SBF), Amsterdam Exchanges NV 

(AEX) e Société de La Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles S.A. – BXS 

(Effectenbeursvennootschap van Brussel NV). Vale mencionar, também, que a Société des 

Bourses Françaises S.A. (SBF) foi criada, em 1988, para suceder a antiga Chambre Syndicale 

des Agents de Change. Assim, a atual Euronext Paris, que se expandiu recentemente com a 

aquisição da bolsa de futuros de Londres e da bolsa de valores de Lisboa, é originária da 

sociedade que explorava inicialmente o principal mercado francês, a bolsa de valores de Paris 

(Bourse de Paris). 

 

 Em maio de 1999, a Société des Bourses Françaises S.A. (SBF) se fundiu a três de 

suas filiais: La Société du Nouveau Marché, MATIF S.A. e MONEP S.A.; que exploravam o 

“Novo Mercado” e os mercados franceses de derivativos, e após a fusão receberam a 

denominação ParisBourse SBF S.A.. Depois desta fusão, a ParisBourse SBF S.A., hoje 

Euronext Paris S.A., explora os quatro mercados financeiros franceses organizados 

(regulamentados):  

 1) A Bolsa de Paris (Bourse de Paris), que abrange o Premier Marché e o Second 

Marché. As companhias listadas no Premier Marché são empresas de grande porte e sujeitas a 

exigências contábeis mais rigorosas. O Second Marché acolhe as empresas de médio porte, 
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que necessitam recorrer ao mercado para obter novos financiamentos e satisfazer suas 

necessidades de aporte de capital; 

 2) O Nouveau Marché, que se endereça a empresas com forte potencial de 

crescimento e que têm um projeto de desenvolvimento a financiar; e 

 3) Os dois mercados derivativos franceses: o MONEP, que opera a negociação de 

contratos de opções sobre ações, e de contratos a termo e de opções sobre índices de ações 

(entre eles o CAC-40); e também o MATIF, que opera a negociação de contratos de opções e 

a termo sobre taxas de juros e sobre commodities (mercadorias). 

 

 Os principais contratos negociados na London Internacional Financial Futures 

and Options Exchange (LIFFE), que atualmente opera em conjunto com a Euronext Paris, 

são: opções sobre ações, commodities (mercadorias), futuros e opções sobre 5 diferentes 

moedas, títulos do governo, taxa de juros, swaps (troca de fluxos de caixa) e índices de ações. 

O sistema de clearing (liquidação e compensação) é terceirizado da London Clearing House 

(LCH), o mesmo utilizado pela London Stock Exchange (LSE) e pela London Metal Exchange 

(LME). 

 

 Do ponto de vista operacional, além da possibilidade de negociação eletrônica, a 

característica principal da Euronext.Liffe é o fato de ser a primeira bolsa pan-européia 

totalmente integrada na negociação de produtos à vista e derivativos, beneficiando-se de 

sistemas de liquidação e compensação também integrados entre uma subsidiária do Euronext 

Group (a empresa Clearnet) e a Euroclear, câmara de compensação européia com a qual a 

Euronext  tem um acordo operacional. A Euroclear foi lançada em 2001, assumindo os papéis 

operacionais e bancários anteriormente desempenhados pela Morgan Guaranty Trust 

Company of New York (atualmente J.P. Morgan Chase). Com o acordo feito com a Euronext, 

as câmaras de compensação centrais da Holanda e da Bélgica passaram a integrar o Euroclear 

Group, que também já havia absorvido a francesa Sicovam (Société Interprofessionnelle pour 

la Compensation des Valeurs Mobilières). Em contrapartida, a Euroclear adquiriu uma 

participação de 20% na Clearnet, a subsidiária da Euronext. Por outro lado, a Euroclear 

também fez, no final de 2001, uma oferta de fusão rejeitada pela Clearstream, a subsidiária da 

European Exchange (Eurex), que concorre diretamente com a Euroclear. 
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 A outra bolsa de futuros de Londres é a London Metal Exchange (LME), a oitava 

maior do mundo, de acordo com o Quadro 6.1 retro. A LME atua nas negociações com 

derivativos referenciados em metais não-ferrosos (futuros e opções de metais), mas também 

opera dando suporte a uma série de atividades que visam facilitar os negócios no mercado de 

metais, tais como: disseminação de preço, registro de contratos, inspeções de armazéns, 

custódia, regulação do mercado e auditoria. Os principais contratos negociados na LME são: 

futuros e opções sobre commodities de metais (alumínio high grade e liga de alumínio, cobre, 

chumbo, zinco, níquel, estanho), e futuros e opções sobre o índice LMEX, que é calculado 

com base no preço dos contratos dos 6 (seis) metais básicos negociados na LME, disponíveis 

aos investidores. 

 

 A London Metal Exchange (LME) teve sua atividade marcada pelo conhecido 

“escândalo Sumitomo” que a obrigou a reestruturar todo o surveillance (supervisão) dos 

negócios. Em 1996, a Sumitomo Corporation, que atuava no mercado de cobre há mais de 

200 anos, perdeu cerca de um sexto de seu valor acionário por não ter controlado as posições 

em aberto mantidas por um executivo do grupo. Segundo uma matéria publicada no Jornal 

Gazeta Mercantil, em 18.06.1996, o chefe da mesa de negociação de cobre da Sumitomo, à 

época, vinha contabilizando perdas com operações da ordem de US$ 1,8 bilhões, em uma 

conta fictícia aberta em nome da corretora em que negociava, pois não tinha autonomia para 

assumir tal posição. Antes mesmo de acontecer este fato, a LME já tinha investigado, por 

duas vezes, as operações do grupo, tentando comprovar manipulações no preço do cobre, mas 

os resultados das investigações não foram conclusivos. 

 

 Com o episódio, ficou constatada a necessidade de um maior controle e 

acompanhamento das posições em aberto, e por este motivo a London Metal Exchange (LME) 

realiza, atualmente, supervisão direta das atividades de seus membros, principalmente o 

surveillance (supervisão) operacional e de risco. Não há limites de posição, mas é feito um 

intenso acompanhamento das posições com derivativos, tanto através da verificação das 

posições nos mercados físicos (os estoques mundiais), quanto pela tentativa de identificação 

de investidores representando possíveis grupos de interesses. Para tanto, o surveillance 

(supervisão) da LME possui acesso aos beneficiários finais, via brokers (corretoras). 
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 O sistema de clearing (liquidação e compensação) da London Metal Exchange 

(LME) também é contratado da London Clearing House (LCH), uma entidade independente, 

sem fins lucrativos, cujos proprietários são os próprios clientes da LCH, sendo ao todo 117 

bancos e instituições financeiras. Entre os clientes proprietários da LCH, além da LME, estão, 

também, outras três bolsas londrinas: a International Petroleum Exchange (IPE), a London 

International Financial Futures Exchange (LIFFE) e a London Stock Exchange (LSE). A 

inexistência de controle patrimonial (acionário) por parte das bolsas garante maior 

independência administrativa à LCH e possibilita a prestação de serviços para novos 

ingressantes no trading (negociação), seja de produtos à vista ou derivativos. 

 

6.2.2. Características Regulatórias no Mercado Europeu 

 

 A estrutura de regulação dos mercados futuros na Europa vem sendo 

caracterizada, desde a última década, por um grande esforço de uniformização dos padrões de 

surveillance (supervisão) operacional e de risco, e das exigências para acesso aos sistemas de 

negociação, o que se deve, em parte, pela atuação conjunta dos países europeus como bloco 

econômico, mas também a uma nova escalada tecnológica que aumentou a competição pelos 

mercados financeiros mundiais e resultou na fusão das principais praças de negociação.  

 

 Embora a tendência seja de que as próprias bolsas de futuros contornem o 

problema de conflito de jurisdições atuando diretamente na supervisão operacional e no 

acompanhamento de posições, as agências reguladoras continuarão exercendo a supervisão 

geral e a regulação normativa, o controle do risco ao sistema e a verificação dos limites de 

posições especulativas. Além disso, devido às exigências para acesso aos sistemas de 

negociação das bolsas, os reguladores europeus têm a prerrogativa de fiscalizar a atuação de 

intermediários estabelecidos além das suas jurisdições territoriais originais, haja vista que 

estes intermediários estarão submetidos a um conjunto normativo cada vez mais rigoroso na 

sua relação contratual com as bolsas. 

 

 Ademais, como foi mencionado no item anterior (6.2.1. deste capítulo), após o 

grande movimento de fusões na Europa, não obstante os principais mercados de negociação 

de futuros terem se tornado plurinacionais, as suas sedes encontram-se invariavelmente sob a 

jurisdição regulatória do Reino Unido, da Alemanha ou da França. Tal fato faz com que as 
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características locais dos organismos reguladores destas jurisdições se mantenham sempre 

presentes: a) seja na padronização normativa que vem disseminando a tradição reguladora 

destes países para os demais membros da União Européia; b) seja nas obrigações contratuais 

decorrentes das relações jurídicas entre intermediários e bolsas, que abrem espaço para a 

atuação fiscalizadora on site (no local) dos referidos reguladores, pelo que imprimem o seu 

estilo próprio e sua forma característica de exercer o controle e a supervisão dos mercados, 

como descrevemos a seguir.  

 

A) Financial Services Authority 

 

 A Financial Services Authority (FSA) é a entidade reguladora do sistema 

financeiro do Reino Unido e sucedeu o Securities & Investments Board (SIB), a partir de 

outubro de 1997, no exercício dos poderes concedidos pelo Financial Services Act de 1986 e 

do Banking Act de 1987. Desta forma, o controle do mercado financeiro, e dos mercados 

futuros por via de conseqüência, é centralizado em uma única autoridade reguladora. 

 

 O Financial Services and Markets Act, a lei que disciplina o sistema financeiro do 

Reino Unido, recebeu a aprovação real em junho de 2000. Estava previsto que a maioria dos 

dispositivos contidos na lei entraria em vigor após julho de 2001, quando então a Financial 

Services Authority (FSA) passou a responder por toda a regulação, supervisão e aplicação da 

lei dos serviços financeiros, envolvendo os mercados segurador, bancário e de capitais. 

 

 A Financial Services Authority (FSA) é uma empresa, sem fins lucrativos, com 

objetivos de interesse público, que reúne atividades regulatórias desenvolvidas por dez 

entidades no Reino Unido, a saber: 1) Personal Investment Authority, 2 ) Bank of England, 3) 

Securities & Investments Board - SIB, 4) Securities & Futures Authority, 5) Investment 

Managers Regulatory Organisation, 6) Friendly Societies Commission, 7) Building Societies 

Commission, 8) Department of Trade & Industry – Insurance Directorate, 9) London Stock 

Exchange – UK Listing Authority, e 10) Government Actuaries Department. 

 

 A decisão de estruturar o regulador como empresa teve como fundamento a 

experiência que vem ocorrendo em outras jurisdições, em que o valor das taxas cobradas ao 

regulados não reverte integralmente para o cumprimento das atividades do regulador, cujo 
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principal exemplo citado é os Estados Unidos. Outros fatores que levaram a tal decisão foram 

a maior agilidade de uma empresa privada para responder a novos desafios decorrentes das 

constantes mudanças que ocorrem no mercado, bem como a flexibilidade para contratar e 

remunerar funcionários, inclusive estrangeiros. 

 

 O Colegiado da Financial Services Authority (FSA), que tem atribuição de fixar 

diretrizes e políticas de atuação do órgão, é nomeado pelo Chancellor of the Exchequer, o 

Ministro da Fazenda, e consiste de um presidentes, três diretores executivos, com dedicação 

integral, e onze diretores não executivos, geralmente especialistas da indústria, em regime 

parcial de dedicação. Os três diretores executivos são também encarregados das seguintes 

áreas operacionais: a) consumidores, investimentos e seguros, b) bancos comerciais e 

mercados, e c) processos de investigação e supervisão de risco. 

 

 Existem duas comissões consultivas mantidas pela Financial Services Authority 

(FSA), previstas em lei, a dos Consumidores e a dos Profissionais, que participam ativamente 

do processo normativo e estão sempre dialogando com o regulador, mediante consultas e 

procedimentos críticos acerca dos atos da FSA. Foi criada uma terceira comissão, a de 

Pequenas e Médias Empresas. As comissões têm também como objetivo permitir que o corpo 

técnico tenha uma visão mais ampla das questões, o que de outra maneira seria difícil, pois 

grande parte dos contatos diários do regulador são realizados com representantes da indústria. 

 

 O processo de fusão foi cuidadosamente estudado pela administração da Financial 

Services Authority (FSA), que logo definiu que todos os funcionários dos diferentes 

reguladores deveriam estar sob o mesmo teto, sob pena de não se transmitir uma cultura 

organizacional homogênea para todos.  

 

 Entre os objetivos estatutários da Financial Services Authority (FSA), previstos 

em lei estão: manter a confiança do mercado, promover a consciência do público sobre o 

sistema financeiro, proteger os consumidores dos serviços financeiros e reduzir o crime 

financeiro. Para tal, tem poderes para emitir regras e códigos, aconselhar e orientar, além de 

determinar as políticas e princípios de sua atuação. A FSA enfatiza a correlação existente 

entre um bom ambiente regulatório e o desenvolvimento do mercado, colocando como seu 

objetivo principal ser um regulador líder no mundo, reconhecido internacionalmente no 
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exterior por sua eficiência e qualificação. Acredita-se que se conseguirem atingir esse objetivo 

estarão contribuindo para a manutenção da posição competitiva do mercado financeiro de 

Londres. 

 

 Para manter a confiança no mercado, a Financial Services Authority (FSA), ciente 

da impossibilidade de garantir um sistema isento de falhas, adota um regime que procura 

assegurar uma baixa incidência de falhas nas firmas reguladas e nos mercados, especialmente 

naquelas que tenham impacto material sobre o sistema financeiro. Para tanto, possui 

mecanismos de avaliação do risco individual das firmas e da probabilidade que seu colapso 

possa provocar no mercado. 

 

 O procedimento de supervisão adotado considera dois elementos relevantes para a 

atuação do regulador, ou seja, enfoca o risco da firma e seu impacto sobre os mercados e 

consumidores. No primeiro caso, além dos riscos de colapso e má conduta, são verificados os 

riscos que a firma representa para os objetivos da lei. Assim, a Financial Services Authority 

(FSA) considera altamente prioritário acompanhar as firmas que apresentem alta 

probabilidade de riscos e, caso esses problemas ocorram, se irão afetar materialmente os 

consumidores e mercados. De acordo com o modelo estatístico utilizado, cerca de vinte firmas 

atendem cumulativamente a essas condições, pois apenas um por cento dos regulados são 

capazes de provocar impacto relevante no sistema financeiro. 

 

 O resultado da avaliação é enviado para a firma, inclusive com orientações para 

adoção de medidas redutoras do risco detectado. Do resultado da avaliação não é dado 

conhecimento ao público. As firmas de baixo risco e impacto são acompanhadas 

eletronicamente ou mediante demanda oriunda de processos de reclamação, enquanto, por 

exemplo, um HSBC é monitorado por um supervisor da Financial Services Authority (FSA), 

que mantém estreito contato com a administração e o compliance officer (auditor chefe) da 

instituição. 

 

 A área técnica da Financial Services Authority (FSA) sempre irá buscar resolver 

as questões, quando possível, no âmbito da firma, através da concessão de prazo para 

regularizar ou aperfeiçoar procedimentos de compliance (auditoria) internos. A FSA pode 
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ainda ser chamada a mediar disputas nos casos disciplinares e cobrar os custos incorridos em 

decorrência da sua atuação como árbitro. 

 

 O regulador do Reino Unido tem poderes para requerer na justiça indenização de 

firmas que tenham auferido lucro ou provocado prejuízo aos consumidores em razão de 

descumprimento da legislação. Seus procuradores têm também atribuição de processar firmas 

por crimes financeiros como a manipulação e utilização de informação privilegiada. 

 

 A exemplo do ocorrido no estabelecimento de procedimentos de autorização e 

registro, a Financial Services Authority (FSA) colocou em processo de audiência pública a 

elaboração de políticas e orientações para supervisão e enforcement (fiscalização), cuja 

previsão de conclusão do documento final era o segundo semestre de 2001. Na verdade, em 

função do retardamento da promulgação da nova diretiva européia, somente em 01.12.2001 a 

FSA assumiu plenos poderes como única autoridade reguladora e as responsabilidades 

decorrentes do Financial Services and Markets Act , de junho de 2000.  

 

 Assim sendo, a partir de uma visita de realizada no primeiro semestre de 2002 por 

representantes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) à sede do regulador britânico, o 

que se pôde verificar em relação aos procedimentos de supervisão e de fiscalização 

recentemente implantados pela Financial Services Authority (FSA), mesmo após a conclusão 

do processo submetido a audiência pública, é que a atuação daquela entidade reguladora no 

surveillance (supervisão) é bastante restrita. A supervisão direta é realizada pelas bolsas de 

futuros e os resultados comunicados à FSA em reuniões periódicas com as bolsas. Há 

ausência de sistemas on line (de verificação em tempo real) eficazes, o que acarreta a 

dependência de relatórios enviados pelas bolsas, ou de denúncias externas, para a FSA atuar. 

Além disso, outro fato que se verificou, causando alguma surpresa para a comitiva brasileira, 

foi que havia ausência de foco na detecção de abusos de mercado, até a entrada em vigor da 

nova diretiva européia.  

 

B) BAFin e o Hessian Ministry of Economics 

 

 Na Alemanha, a estrutura de regulação baseia-se em uma divisão de competências 

entre órgãos estaduais e um órgão federal, responsável pela supervisão de todo o mercado 
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financeiro. A BAFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht é a autoridade 

supervisora do sistema financeiro alemão e atua organizada em três diretórios de supervisão, 

que exercem funções de três órgãos supervisores que existiam anteriormente. Estes diretórios 

(de Supervisão Bancária, de Supervisão do Mercado de Seguros e de Supervisão do Mercado 

de Capitais) têm suas atividades suplementadas por três departamentos multidisciplinares que 

lidam com assuntos comuns a mais de um diretório (Mercado Financeiro/Relações 

Internacionais, Defesa do Consumidor/Previdência Privada e Lavagem de Dinheiro/Combate 

a Financiamentos Ilegais). 

 

 A BAFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) foi criada em 

01.05.2002, obedecendo a uma determinação da Lei de Supervisão Integrada dos Serviços 

Financeiros (Gesetz über die integrierte Finanzaufsicht – FinDAG) promulgada em 

22.04.2002. As funções dos órgãos, anteriormente existentes, de Supervisão Bancária 

(Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen – BAKred), de Supervisão de Seguros 

(Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen – BAV) e Supervisão do Mercado de 

Capitais (Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel – BAWe) passaram a ser acumuladas 

por um único regulador governamental, que supervisiona bancos, instituições financeiras e 

seguradoras, exercendo os papéis de proteção do consumidor e controle da solvabilidade dos 

agentes financeiros. 

 

 A nova autoridade financeira alemã é uma entidade federal, regida pelo Direito 

Público, que está vinculada ao Ministério das Finanças da Alemanha, e como tal tem 

personalidade jurídica própria. Seus dois escritórios estão localizados em Bonn e Frankfurt, 

onde aproximadamente mil pessoas são empregadas. A competência federal do BAFin está 

relacionada à supervisão geral das atividades dos intermediários e emissores de títulos, bem 

como das atividades bancária e de seguros, ao passo que a competência dos órgãos estaduais 

refere-se a aspectos operacionais ligados à supervisão das bolsas. Desta forma, o BAFin 

supervisiona cerca de 2.700 bancos, 800 instituições financeiras e mais de 700 seguradoras.  

 

 A decisão de estabelecer um único regulador para a supervisão integrada dos 

serviços financeiros deveu-se, basicamente, a uma demanda crescente dos clientes de bancos, 

instituições financeiras e seguradoras por produtos financeiros integrados. Os fornecedores 

desses produtos se adaptaram a essa demanda e desenvolveram estratégias de integração de 
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produtos e mercados. Então, a distinção que havia entre serviços bancários e financeiros de 

um lado e o ramo de seguros do outro, foi gradualmente desaparecendo. Além disso, a 

competição entre os fornecedores de serviços financeiros aumentou devido ao uso crescente 

de canais eletrônicos de distribuição de produtos financeiros, o que redundou em um processo 

de integração dos próprios mercados e também das principais praças de negociação. 

 

 Os objetivos da supervisão integrada de serviços financeiros na Alemanha, de 

acordo com o Fourth Financial Markets Promotion Act, de 01.06.2002, são: a) melhorar a 

proteção aos investidores fomentando a integridade e transparência dos mercados; b) prover 

aos participantes do mercado um maior e mais flexível campo de atuação; e c) melhorar o 

enforcement (fiscalização) contra a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. A 

BAFin foi autorizada pelo Fourth Act a investigar e punir a manipulação das bolsas e os 

preços de mercado. Os poderes outorgados à BAFin, em casos de investigação de insider (uso 

de informação privilegiada), podem incluir a imposição de sentença de prisão aos indiciados 

pelo período de até 5 (cinco) anos ou multa. Em casos menos graves, a BAFin pode impor 

uma multa que alcança o valor de 1,5 milhões de euros. 

 

 Se, por um lado, as decisões administrativas proferidas pelo BAFin têm efeitos 

muito semelhantes aos das sentenças proferidas na esfera judicial (nos casos de uso de 

informação privilegiada), por outro, não há surveillance (supervisão) intensivo, por parte do 

regulador federal, das operações que são efetuadas nos mercados. Isto significa dizer que 

existe grande dependência de reports (relatórios) enviados pelas bolsas para que o BAFin 

desempenhe as funções de enforcement (fiscalização) que lhes foram atribuídas. Por este 

motivo, o BAFin recebe das bolsas relatórios sobre todas as operações realizadas pelos 

intermediários, totalizando cerca de 1.750.000 transações por dia. 

 

 A exemplo do que se verifica em relação à atuação do regulador britânico, a 

inexistência de surveillance (supervisão) intensivo por parte da autoridade financeira alemã 

demonstra que a estrutura de supervisão está baseada no princípio da auto-regulação, ou seja, 

em atribuir às bolsas de futuros competência para fiscalizar os seus membros e os negócios 

nelas realizados. No entanto, para exercer a função de auto-regulação, as bolsas dependem de 

autorização governamental para contratação e demissão de funcionários para o surveillance 
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(supervisão) de suas atividades. Também dependem de autorização para que seja definido o 

orçamento para o setor e até para modificar a sua estrutura organizacional. 

 

 São os órgãos estaduais que exercem a supervisão direta das bolsas, quanto aos 

aspectos operacionais. A configuração política na Alemanha permite que as regiões que 

dividem o país tenham seus próprios governos, departamentos e órgãos para promover o 

desenvolvimento regional. Destes órgãos regionais, o mais importante é o Hessian Ministry of 

Economics, Transportation, Urban and Regional Development (Hessisches Ministerium für 

Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung), que é o Ministério da Economia, Transportes e 

Desenvolvimento Urbano e Regional da Região de Hessen. O Hessian Ministry of Economics 

é um departamento do Governo do Estado de Hessen que é responsável pelos assuntos 

econômicos, financeiros e de infra-estrutura da região.  

 

 A maior e mais importante cidade da Região de Hessen é Frankfurt, o centro 

econômico da Alemanha, onde estão sediadas a German Stock Exchange, mais conhecida 

como Bolsa de Valores de Frankfurt (Frankfurter Wertpapierbörse – FWB), e a European 

Exchange (Eurex), que se originou da antiga German Options and Futures Exchange (bolsa 

de opções e futuros de Frankfurt - Deutsche Terminbörse - DTB). Não é por outro motivo, 

portanto, que o Hessian Ministry of Economics, na qualidade de autoridade supervisora das 

bolsas de valores e futuros de Frankfurt, tem um importante papel na garantia do bom 

funcionamento desses mercados, na proteção do investidor e no fomento da competitividade 

internacional de suas bolsas frente a um mercado de capitais globalizado. 

 

C) Commission des Opérations de Bourse 

 

 A Commission des Opérations de Bourse (COB) é uma autoridade administrativa 

independente, criada por uma resolução do governo francês em 28.09.1967, responsável pela 

supervisão de todos os mercados financeiros franceses (de ações, derivativos e futuros), sendo 

a mais antiga instituição de natureza reguladora na Europa. No entanto, em 1996, houve uma 

profunda modificação da estrutura original de organização da COB através de uma lei que 

também lhe estendeu os poderes. Esta lei realçou o posicionamento institucional da COB 

como ente estatal, aproximando-a do poder legislativo, que atualmente indica e nomeia 

membros para participarem de sua composição. 



 64 

 

 Um presidente e nove membros formam a composição do colegiado da 

Commission des Opérations de Bourse (COB), ao qual são submetidos os trabalhos 

preparados sob a coordenação de um diretor geral, que, por seu turno, é assistido por um 

secretário geral. O presidente é nomeado pelo Conselho de Ministros da França para um 

mandato de 6 (seis) anos, que não é nem revogável, nem renovável. Os outros nove membros 

do colegiado têm um mandato de 4 (quatro) anos, renovável uma vez. O presidente do Senado 

e o presidente da Assembléia Nacional têm direito à nomeação de um membro, 

respectivamente. 

 

 As principais funções da Commission des Opérations de Bourse (COB) são a 

proteção da economia francesa, garantir a transparência e o acesso a informações aos 

investidores, e manter o bom funcionamento dos mercados e dos instrumentos financeiros. A 

supervisão exercida pela COB tem por objetivo investigar: a) os delitos de mercado (uso e 

divulgação de informação privilegiada, manipulação de preços, difusão de informações falsas, 

etc.); b) as práticas contrárias aos regulamentos da COB; e c) as infrações à correspondente 

francesa da Lei das Sociedades Anônimas. A supervisão dos mercados, particularmente, é 

realizada de maneira intensiva para detectar os movimentos aparentemente anormais quando 

comparados à evolução habitual de um título negociado. Para tanto, a COB dispõe de um 

conjunto de utilidades de informática que permite um acompanhamento permanente da 

evolução do mercado em tempo real (acesso eletrônico aos diferentes mercados, lógicas de 

análise para efetuar testes a respeito das negociações e disparar os alertas necessários nos 

sistemas de acompanhamento, etc.). 

 

 A Commission des Opérations de Bourse (COB) pode instaurar inquéritos e 

decidir as penalidades cabíveis nos casos que configuram abuso de mercado ou infração às 

normas vigentes. Os inquéritos são originados dos resultados obtidos nos procedimentos de 

supervisão dos mercados e de acompanhamento das atividades das empresas, ou das 

denúncias feitas por reclamantes. Ao final de um inquérito a COB pode: a) pronunciar uma 

sanção administrativa; b) encaminhar os autos às autoridades disciplinares ou judiciárias para 

fins prossecutórios; c) advertir os indiciados; ou d) arquivar o inquérito. Os poderes 

administrativos da COB dizem respeito à constatação de infrações aos seus regulamentos, que 

podem resultar em uma sanção pecuniária de até 1,5 milhão de euros. Os poderes 
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disciplinares, por outro lado, são afetos à regulação da prestação de serviços financeiros, 

como a gestão profissional de recursos de terceiros, podendo a constatação de irregularidades 

implicar em sanções pecuniárias que chegam a 750.000 euros. A COB também pode exercer a 

função de mediação quando demandada, desde que nenhum inquérito a respeito do conflito 

esteja em curso e que nenhuma ação judicial tenha sido proposta. 

 

 Outro papel importante desempenhado pela Commission des Opérations de 

Bourse (COB) é a cooperação com as autoridades públicas e profissionais francesas. A 

regulação dos mercados na França está baseada em uma divisão de competências entre as 

autoridades públicas e profissionais. A coerência das atuações dessas autoridades depende, 

essencialmente, do intercâmbio de informações e das consultas recíprocas. Nesse sentido, a 

COB coopera em quatro instâncias diferentes: 

1) Junto às autoridades do Poder Legislativo, na medida em que o presidente da 

COB pode ser ouvido ou demandado a se pronunciar pelas comissões de finanças das 

assembléias legislativas; 

2) Junto às autoridades do Poder Executivo, em especial quando demandada pelo 

Ministério da Economia e Finanças, pelo Ministério da Justiça ou pelas autoridades bancárias 

da Administração Indireta; 

3) Junto às autoridades do Poder Judiciário, porque o presidente da COB pode ser 

convocado a apresentar conclusões na sua área de competência perante uma jurisdição civil, 

penal ou administrativa, por demanda das mesmas; 

4) Junto às autoridades profissionais do Conselho de Mercados Financeiros 

(Conseil des Marchés Financiers – CMF), que é a entidade profissional que fixa as regras de 

funcionamento dos mercados organizados (regulamentados), e da Companhia Nacional de 

Auditores Contábeis (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes – CNCC), que 

credencia os auditores responsáveis por assegurar a confiabilidade das demonstrações 

contábeis das empresas. 

 

 Existe, também, uma rotina de cooperação internacional entre a Commission des 

Opérations de Bourse (COB) e outras entidades reguladoras. Esse tipo de cooperação é 

exercida multilateralmente junto aos organismos internacionais que congregam autoridades 

reguladoras, mas principalmente aos que o fazem em escala européia. De igual modo, a COB 

tem dedicado especial atenção ao acordos bilaterais de cooperação com as autoridades 
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estrangeiras que exercem competências análogas, mediante a obrigação de manter segredo 

profissional. Foram assinados acordos de assistência mútua com a Securities and Exchange 

Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para permitir o 

intercâmbio de informações e possibilitar que inquéritos sejam iniciados por demanda de uma 

ou de outra parte. Foi também assinado um acordo de reconhecimento mútuo com a CFTC 

para permitir a comercialização na França e nos Estados Unidos de contratos a termo e de 

opções negociados em um ou em outro país, e para reconhecimento dos intermediários 

financeiros encarregados de comercializá-los. 

 

 Atualmente, a mais importante ação de cooperação internacional de que a 

Commission des Opérations de Bourse (COB) vem participando é decorrente da assinatura, 

em fevereiro de 2001, de um acordo sobre surveillance (supervisão) dos mercados da 

Euronext Paris (Euronext), pelo qual as autoridades francesas, belgas e holandesas 

encarregadas da tarefa de regulação dos mercados de ações, derivativos e futuros, passaram a 

permitir o exercício coordenado de suas responsabilidades e poderes respectivos. O objetivo 

deste acordo foi, por um lado, assegurar a regulação e a supervisão eficaz dos mercados de 

modo a manter a integridade dos negócios realizados na Euronext e a confiança dos 

investidores e, por outro lado, organizar o controle e o surveillance (supervisão) da câmara de 

compensação subsidiária daquela bolsa, a Clearnet. 

 

 

 

7. ESTRUTURA LOCAL DE SUPERVISÃO 

 

 

 Para que o Estado brasileiro tivesse uma atuação perspicaz no sentido de regular e 

estabelecer normas para o funcionamento transparente do mercado de capitais, foi preciso 

definir uma nova estrutura de autoridade no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN). 

Antes da criação do SFN, o Banco Central do Brasil era a única agência governamental 

responsável pela regulação e fiscalização de todos os mercados de ativos financeiros, e não 

havia divisão de tarefas no que tange ao controle e supervisão do mercado financeiro, como 

um todo. 
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7.1. O Ambiente Regulatório no Brasil 

 

 Após a criação do Sistema Financeiro Nacional (SFN), o Banco Central transferiu 

para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) as prerrogativas de supervisão do mercado de 

títulos e valores mobiliários, mantendo o controle da supervisão dos mercados de renda fixa, 

futuros e commodities (mercadorias). Assim sendo, os derivativos de contratos que têm por 

base futuros e commodities (mercadorias) também eram jurisdição do Banco Central, 

entretanto, os derivativos de contratos sobre valores mobiliários, como opções sobre ações, 

por exemplo, eram fiscalizados e supervisionados pela CVM. 

 

 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é a entidade da Administração 

Pública indireta, criada em 1976 pelo governo federal, para fiscalizar e controlar o mercado 

de valores mobiliários nacional. É a CVM que fiscaliza se houve ou se poderá ocorrer algum 

distúrbio no mercado, por isso a sua atuação é relevante não somente perante os investidores 

brasileiros, mas também perante a comunidade internacional. Boa parte do trabalho da CVM é 

feita ex post , ou seja, são análises depois de terem ocorrido os fatos no mercado. Entretanto, 

essa tendência vem se revertendo, principalmente após o processo de globalização dos 

mercados de capitais mundiais.  

 

 A Lei 6.385 de 07.12.1976, que criou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

definiu as suas atribuições que podem ser resumidas em: fiscalizar, regular (normatizar) e 

desenvolver o mercado de valores mobiliários. Definiu, ainda, no seu artigo 2° , o que são 

valores mobiliários. Ficou, então, bem caracterizado o chamado “mercado de valores 

mobiliários”, que não pode nunca ser confundido com o termo “mercado financeiro”, que 

designa um conjunto maior de instrumentos financeiros e, por este mesmo motivo, uma 

jurisdição de regulação bem mais ampla. A competência de atuação da CVM estava limitada, 

então, ao mercado de valores mobiliários. 

 

 Até a criação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o mercado de valores 

mobiliários estava sob a responsabilidade do Banco Central do Brasil, através do seu 

Departamento de Mercado de Capitais (DEMEC). A criação de um órgão próprio para 

fiscalizar e regular o mercado de valores mobiliários fez parte de um processo de 
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fortalecimento deste mercado pelo governo federal, quando também foi editada a Lei das 

Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76. O Brasil acompanhava uma tendência então dominante, 

que era a de se ter um órgão regulador próprio para o mercado de valores mobiliários. Tal 

tendência está refletida na existência, hoje, de cerca de 100 (cem) órgãos reguladores de 

valores mobiliários em todo o mundo.  

 

 A supervisão dos mercados derivativos, quando surgiram no Brasil (no final da 

década de 1980), era feita seguindo a mesma divisão de responsabilidades que passou a 

vigorar no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN), após a criação de um regulador 

específico para o mercado de valores mobiliários. Deste modo, era a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) que supervisionava os mercados derivativos de valores mobiliários 

(opções sobre ações e o índice de ações IBOVESPA, principalmente), cabendo ao Banco 

Central supervisionar os mercados derivativos de futuros e commodities (mercadorias). Como 

foi mencionado no item 6.1. desta dissertação, a forma de realizar a supervisão dos mercados 

derivativos no Brasil baseava-se, então, no modelo americano de divisão de responsabilidades 

entre duas autoridades reguladoras, apenas com a diferença de que, ao invés de se criar uma 

agência governamental própria para regulação de futuros e commodities (mercadorias), optou-

se por uma estrutura em que o Banco Central acumulava esta tarefa. 

 

 Na prática, a atuação do Banco Central do Brasil, acumulando parte da regulação 

dos mercados derivativos, não seguia, a rigor, o modelo americano de supervisão pois o 

Federal Reserve (Fed), banco central americano, havia delegado para a Commodity Futures 

Trading Commission (CFTC) a tarefa de fiscalização e regulação dos mercados de futuros e 

commodities (mercadorias), incluindo seus derivativos, desde a década de 1970. Porém, o 

recente crescimento da demanda por produtos derivativos com a entrada, no mercado 

financeiro brasileiro, de diversos bancos e instituições financeiras estrangeiras, que 

participaram das privatizações de bancos públicos e das incorporações de bancos privados 

nacionais, mostrou que era inadequado o Banco Central prosseguir acumulando as funções 

tradicionais de uma autoridade monetária com as funções reguladoras que vinha exercendo. 

 

 Em um mercado no qual havia cada vez mais bancos estrangeiros trabalhando 

para obter escala e seus clientes corporativos, todos procurando estabelecer políticas de hedge 

(proteção ao risco) adequadas às suas necessidades, aumentou consideravelmente a oferta de 
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novos produtos derivativos e a complexidade da tarefa de surveillance (supervisão) destes 

mercados. Em face da necessidade de reformular a estrutura de responsabilidades no sistema 

financeiro brasileiro, a Lei 10.303/2001 introduziu uma série de alterações na distribuição de 

competências entre as autoridades reguladoras, bem como na legislação de mercado 

anteriormente vigente, no sentido de dinamizar o setor financeiro nacional e adequá-lo às 

transformações recentes. As modificações da Lei 10.303/2001 resultaram em um processo 

que, em síntese, visa transferir gradualmente a responsabilidade de supervisão dos mercados 

de futuros e commodities (mercadorias), que vinha sendo acumulada pelo Banco Central do 

Brasil, para a Comissão de Valores Mobiliários, incluindo os derivativos desses ativos.  

  

 A Lei 10.303, promulgada em 31.10.2001, alterou e acrescentou dispositivos às 

Leis 6.385/76, que criou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e 6.404/76, conhecida 

como Lei das Sociedades Anônimas. Os pontos que haviam sido vetados no projeto da Lei 

10.303/2001 foram restabelecidos pela Medida Provisória nº 08, também de 31.10.2001, e que 

foi convertida na Lei 10.411, de 26.02.2002. No que diz respeito à regulação dos mercados 

futuros, as alterações mais importantes foram feitas na Lei 6.385/76, dentre as quais cabem 

citar as seguintes:  

a) além das próprias bolsas de valores, a organização, o funcionamento e as 

operações das bolsas de mercadorias e futuros passaram a ser disciplinadas e fiscalizadas de 

acordo com a Lei 6.385/76; 

b) os contratos futuros, de opções e outros contratos derivativos, 

independentemente dos ativos subjacentes, passaram a ser incluídos na definição dos valores 

mobiliários sujeitos ao regime da Lei 6.385/76; 

c) as corretoras de mercadorias e as bolsas de mercadorias e futuros passaram a 

ser consideradas como entidades integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários; 

d) as bolsas de mercadorias e futuros, as entidades do mercado de balcão 

organizado e as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários 

passaram a ser consideradas órgãos auxiliares da Comissão de Valores Mobiliários, a exemplo 

do que já se verificava em relação às bolsas de valores, para fiscalizar os seus respectivos 

membros e as operações nelas realizadas; e 

e) as operações fraudulentas realizadas nas bolsas de mercadorias e futuros das 

quais resultem manipulação do mercado também passaram a integrar as definições dos crimes 

contra o mercado de capitais. 
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 Desse modo, a regulação e a supervisão operacional dos mercados de futuros e 

commodities (mercadorias), de valores mobiliários, e todos os respectivos derivativos, 

passaram a ser responsabilidade da Comissão de Valores Mobiliários, conforme as 

competências que lhe foram atribuídas pela Lei 6.385/76. Apenas o acompanhamento 

prudencial permanecerá a cargo do Banco Central do Brasil, na medida em que compete à 

autoridade monetária brasileira a análise do risco sistêmico das instituições financeiras para o 

ambiente econômico, como um todo. 

 

7.1.1. Principais Mercados Brasileiros e Instrumentos Negociados  

 

 Basicamente, o investidor pode tomar duas decisões quanto aos riscos inerentes 

aos seus investimentos. Pode ignorar os riscos, mas, por outro lado, pode decidir buscar 

proteção em mercados organizados ou no mercados de balcão. Os mercados organizados são 

aqueles em que a contratação das operações é realizada em pregão ou por meio de sistema 

eletrônico que atenda às mesmas condições de um pregão competitivo. Em geral, os mercados 

organizados são administrados por bolsas de valores ou de mercadorias e futuros, mas 

também podem ser administrados por entidades cujo funcionamento tenha sido autorizado 

pelos órgãos reguladores. Nesse caso, costuma-se falar em “mercado de balcão organizado”.  

 

A) Negociação de derivativos de valores mobiliários  

 

 Atualmente, existem 6 (seis) bolsas de valores formalmente constituídas no Brasil, 

entretanto, o principal mercado organizado de negociação de valores mobiliários no Brasil 

continua sendo a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). A Bolsa de Valores do Rio de 

Janeiro não mais negocia valores mobiliários, mas ainda encontra-se em funcionamento, 

negociando títulos públicos através do SISBEX - Sistema de Negociação de Títulos Públicos 

e Outros Ativos.  

 

 Em nosso país, não existem bolsas somente para negociação de derivativos de 

valores mobiliários, como ocorre nos Estados Unidos. As opções sobre ações, por exemplo, 

são negociadas nas próprias bolsas de valores ou no chamado “mercado de balcão 

organizado”. É a Sociedade Operadora do Mercado de Ativos S.A. (SOMA) que administra o 



 71 

“mercado de balcão organizado” no Brasil, oferecendo um ambiente para negociação 

eletrônica de títulos e de valores mobiliários de empresas com grande potencial de retorno, 

inspirada que foi no modelo de venture capital (capital de risco) da NASDAQ. Portanto, é um 

mercado organizado e não de balcão, como pode parecer.  

 

 Os mercados de balcão não oferecem a mesma transparência na negociação dos 

títulos (principalmente em relação aos preços praticados) que existe em pregões competitivos, 

porque seus negócios não são supervisionados por entidade auto-reguladora. Não há um 

pregão ou sistema de negociação que permita haver essa transparência, mas o seu 

funcionamento é essencial para flexibilizar as relações entre as grandes tesourarias, os fundos 

e os investidores em geral, porque somente no mercado Over The Counter (OTC) ou de 

balcão é possível realizar a transformação de ativos ilíquidos em ativos líquidos, reduzindo a 

probabilidade de riscos comuns (ou sistêmicos) de quebra das instituições, por problemas de 

solvência. Entretanto, os derivativos negociados em mercados de balcão oferecem não apenas 

grande flexibilidade e redução do risco sistêmico, mas também o risco de crédito bilateral que 

existe na compensação de operações das contrapartes. Este risco, não existe nas operações 

cursadas nos mercados organizados, porque os agentes de compensação das bolsas garantem a 

liquidação das operações realizadas pelas contrapartes. 

 

B) Negociação de contratos futuros e de commodities (mercadorias) 

 

 Os principais mercados brasileiros de futuros são a Bolsa de Mercadorias e 

Futuros (BM&F), que concentra a maioria das operações com derivativos negociados em 

bolsa, e a CETIP – Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, que centraliza 

o registro das operações realizadas no mercado de balcão. Na CETIP não há negociação em 

pregão pois as operações de balcão são apenas registradas no sistema da câmara de 

compensação, para atender a uma exigência normativa do Banco Central do Brasil. 

 

 A Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) é a quinta maior bolsa de futuros do 

mundo, de acordo com o Quadro 6.1 retro, e atualmente encontra-se constituída na forma de 

uma instituição sem fins lucrativos. A precursora da BM&F foi a Bolsa Mercantil & de 

Futuros que, criada em 1986, funcionava com a mesma sigla de hoje, tendo, posteriormente, 

fundido suas atividades com a pioneira Bolsa de Mercadorias de São Paulo (BMSP), que foi a 
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primeira bolsa deste gênero, no Brasil, a introduzir operações a termo. A BM&F, resultante da 

fusão, concentra a maioria dos produtos listados para negociação em mercados futuros no 

Brasil, porém também efetua o registro de operações realizadas no mercado de balcão. A 

exigência de registro das operações feitas no Over The Counter (OTC), com é conhecido o 

mercado de balcão, é uma norma do Banco Central que visa impedir simulações com 

instrumentos derivativos, evitando que contratos privados sejam antedatados ou pós-datados.  

 

 Os principais contratos negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) 

são: futuros de taxas de juros, de câmbio e índice de ações (IBOVESPA), opções listadas 

(padronizadas), títulos da dívida externa, commodities agrícolas e ouro. As opções flexíveis 

(não padronizadas) e swaps (troca de fluxos de caixa), apesar de serem negociados no 

mercado de balcão, têm o seu registro efetuado na BM&F. Os swaps são contratos derivativos 

que permitem que as partes envolvidas troquem o fluxo financeiro de suas operações sem 

trocar os respectivos principais. Já as opções flexíveis permitem que os investidores possam 

escolher o prazo, o preço de exercício e o modo como as opções serão liquidadas. 

 

 Do ponto de vista operacional, a principal característica da Bolsa de Mercadorias 

e Futuros (BM&F) é o fato de que o tipo de negociação predominante ainda é a utilização do 

pregão viva-voz, embora exista o sistema de negociação eletrônico, denominado GTS (Global 

Trading System). A compensação das operações é segmentada. A clearing (câmara de 

compensação) de derivativos atua como um departamento da Bolsa, ao passo que a clearing 

de câmbio utiliza o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que entrou em vigor em 

22.04.2002. Com a utilização do novo SPB, a liquidação financeira das operações 

interbancárias de câmbio pode ser feita pelos valores líquidos apurados ao final do dia, 

diminuindo o percentual das garantias totais que ficam vinculadas às operações de câmbio. 

 

 A Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) não realiza surveillance (supervisão) 

intensivo das atividades de seus membros. Apenas é feito um acompanhamento off line (por 

relatórios) das operações através da área de Auditoria Interna da Bolsa. Outra característica 

importante do mercado brasileiro é que a avaliação de risco ocorre de forma individualizada 

por comitente final, e não apenas dos membros da BM&F (corretoras e agentes de 

compensação) como se costuma fazer em outros países.  

 



 73 

 No Quadro 7.1, a seguir, apresentamos os números das operações com os 

principais contratos negociados nos mercados organizados da Bolsa de Mercadorias e Futuros 

(BM&F), bem como, no Quadro 7.2, as estatísticas das operações realizadas no mercado de 

balcão que são registradas na BM&F, para atender à regulamentação brasileira. 

 

 QUADRO 7.1 Estatísticas de negociação dos mercados organizados da BM&F 

 

 QUADRO 7.2 Estatísticas das negociação em  mercado de balcão registradas na BM&F 

Mercado
Nº de 

negócios
Contratos 

Negociados

Volume 
Financeiro 

US$/mil

Contratos 
em aberto

Contratos 
negociados 

jan-mai
Ouro 555 37.961 53.537 22.642 110.555
Índice de ações 57.482 478.079 6.575.776 40.815 2.459.261
   DI de um dia futuro 39.048 6.231.068 226.074.002 1.104.660 22.725.894
     opções de compra s/ IDI 780 167.497 45.491 172.374 700.094
     opções de venda s/ IDI 81 16 3.003 22.150 88.138
   Cupom cambial futuro 127 30.915 1.473.175 745.439 133.985
     FRA 7.729 2.384.083 113.260.780 – 10.872.597
     swap 182 92.228 3.865.876 138.725 160.736
Taxas de juro 47.950 8.921.811 344.729.326 2.194.703 34.694.502
   Dólar comercial futuro 83.292 1.673.898 84.411.968 252.489 7.083.088
Taxas de câmbio 85.971 1.820.821 85.705.578 357.174 7.746.239
   C-Bond futuro 68 3.005 224.200 1.011 7.487
   EI-Bond futuro 10 756 32.237 256 1.156
Títulos da dívida externa 78 3.761 256.438 1.267 8.643
   Açúcar cristal futuro 451 4.083 7.364 3.307 30.073
   Boi gordo 2.842 11.437 67.208 8.070 58.113
   Café arábica futuro 4.673 22.282 115.888 20.878 186.080
   Milho futuro 680 2.771 7.295 1.004 7.313
   Álcool anidro futuro 988 4.610 27.868 5.931 31.851
Agropecuários 9.664 46.303 225.925 42.496 320.386
TOTAL VIVA VOZ + GTS 201.700 11.308.736 437.546.580 2.659.097 45.339.586
Fonte: BM&F - maio/2002

Mercado
Nº de 

negócios
Contratos 

Negociados

Volume 
Financeiro 

US$/mil

Contratos 
em aberto

Contratos 
negociados 

jan-mai
   DI x pré 81 37.123 756.431 521.601 341.239
   DI x dólar comercial 1.154 210.243 4.270.526 3.085.874 1.159.696
   DI x índice de preços 18 5.002 100.487 86.786 35.273
   DI x Ibovespa 1 1 16 41 41
   Dólar comercial x pré 9 1.005 20.089 11.239 10.153
   Selic x dólar comercial 1 1.174 23.199 18.943 13.854
Swaps 1.264 254.548 5.170.748 3.733.318 1.562.733
   Opç. flex. de compra de dólar 694 57.158 2.857.895 128.180 217.414
   Opç. flex. de venda de dólar 510 44.894 2.244.590 76.896 178.869
   Opç. flex. de compra de Ibov 45 10.151 153.746 47.902 67.460
   Opç. flex. de venda de Ibov 16 6.468 97.592 43.784 41.590
Opções flexíveis 1.265 118.671 5.353.823 296.762 505.333
TOTAL BALCÃO 2.529 373.219 10.524.571 4.030.080 2.068.066
Fonte: BM&F - maio/2002



 74 

 

 Vários contratos futuros de taxa de juros foram criados desde o surgimento da 

Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), mas apenas um conseguiu obter liquidez, o futuro 

de Depósitos Interbancários de um dia (DI), que durante os anos de aumento de preços, no 

final década de 1980 e início da década de 1990, foi utilizado, basicamente, como instrumento 

de indexação e hedge (proteção) da inflação. O contrato de DI negocia o valor de um depósito 

à vista que renda a taxa de referência do mercado, até a data do seu vencimento. A taxa de 

referência do mercado de juros é originada da média negociada entre instituições financeiras 

do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e o valor final do contrato de DI foi 

estabelecido, na BM&F, em 100.000 pontos, onde cada ponto eqüivale a R$1,00. Portanto, o 

índice IDI é o resultado do CDI capitalizado diariamente, baseado em um preço final de 

100.000 pontos, que retorna para valor presente o contrato de DI. Logo, o ativo-objeto do 

contrato de DI não é um valor capitalizado a uma taxa de juros forward (futura), mas à taxa 

spot (à vista) do CDI, da data da negociação até a data de vencimento do contrato. 

 

 A maior parte do volume de futuros de dólar contra real (US$/R$) é originado da 

negociação de contratos de taxa de juros indexados ao dólar (DDI e FRA). Os futuros de DDI 

(DI indexado ao dólar) negociam taxas de juros sintéticas de dólar, ou seja, uma posição 

sintética cujo comportamento é equivalente ao de duas posições simples combinadas. O DDI 

tem o mesmo efeito de um swap (troca de fluxo de caixa) de DI com dólar (swap DI x dólar), 

emitindo-se um cupom cambial que paga DI indexado ao dólar. Por sua vez, os acordos de 

taxa a termo (FRA – Forward Rate Agreements) são contratos a termo que permitem travar 

(ou garantir) uma taxa de juro em determinada data futura. Assim, o FRA não é propriamente 

um futuro, mas um mecanismo de negociação, oferecido pela Bolsa de Mercadorias e Futuros 

(BM&F), através do qual o comprador de um FRA garante uma taxa de captação e o vendedor 

uma taxa de empréstimo, sendo cada operação (captação e empréstimo) quebrada e registrada 

com um par de dois DDI’s opostos. É por este motivo que, a rigor, pode-se dizer que 

praticamente todo volume de DDI’s é originado em acordos a termo com FRA. 

 

 Os títulos da dívida externa brasileira também são negociados a futuro, sendo dois 

os títulos responsáveis por todo o volume de negociação desse mercado, conforme o Quadro 

7.1 retro. O C-Bond (Brazil Capitalization Bond) é o mais líquido título de dívida externa 

dentre todos os mercados emergentes, foi emitido como instrumento de renegociação da 
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dívida externa brasileira em 1994 e tem vencimento em 2014. Esse título paga, atualmente, 

juros semestrais de 8%, mas tem prazo de carência até 2004. O EI Bond (Eligible Interest 

Bond) também foi emitido na renegociação de 1994 (Plano Brady) e tem vencimento em 

2006. Sua carência já cessou e está pagando Libor (London Inter-bank Offered Rate) mais 

0,8125%, semestralmente. 

 

 Pode-se observar, pela comparação dos Quadros 7.1 e 7.2 retro, que o volume 

financeiro das operações do Over The Counter (OTC) que são simplesmente registradas na 

Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), proveniente de swaps (trocas de fluxos de caixa) e 

opções flexíveis, é inexpressivo frente ao movimento financeiro gerado pelas operações 

realizadas com produtos listados para negociação na Bolsa. 

 

 Por outro lado, a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos 

(CETIP) concentra a maior parte dos negócios com derivativos em mercado de balcão, pelo 

fato de ser a câmara de compensação onde a maioria das operações OTC são registradas e 

liquidadas. Entretanto, a CETIP não garante a liquidação das operações e os investidores 

correm risco de crédito nas suas contrapartes, ao contrário do que acontece na Bolsa de 

Mercadorias e Futuros (BM&F), em que os membros de compensação eliminam o risco de 

crédito bilateral. 

 

 Para uma operação ser registrada na Central de Custódia e de Liquidação 

Financeira de Títulos (CETIP), tanto o comprador quanto o vendedor devem registrar as 

informações sobre o negócio no sistema da CETIP. As instituições financeiras estão ligadas à 

CETIP através da Rede de Telecomunicações para o Mercado (RTM) e os negócios só são 

registrados após as informações do comprador e do vendedor serem casadas, caso contrário o 

sistema rejeitará a operação. A transferência de propriedade somente é efetuada 

posteriormente, depois que o comprador tiver disponibilizado recursos para liquidação 

financeira da operação.  

 

 Os principais contratos registrados pela Central de Custódia e de Liquidação 

Financeira de Títulos (CETIP) são os contratos flexíveis de swap (troca de fluxo de caixa). 

Além dos contratos de swaps, os contratos de compra de uma moeda e venda de outra 

(Foreign Exchange – FX), simultaneamente, no mercado de balcão, e os contratos de hedge 
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cambial (proteção ao risco cambial) são também registrados pela CETIP, mas com um 

volume muito baixo em relação às operações de swap (troca de fluxo de caixa), conforme 

explicitado no Quadro 7.3, a seguir. Desta forma, pode-se afirmar que os contratos de swap 

(troca de fluxo de caixa) concentram a maior parte do volume financeiro gerado no Over The 

Counter (OTC), sejam os negócios registrados pela CETIP ou pela Bolsa de Mercadorias e 

Futuros (BM&F), que tem uma movimentação muito menor. A outra parte é proveniente dos 

negócios com opções flexíveis em mercado de balcão, que são registradas na BM&F. 

  QUADRO 7.3 Estatísticas de negociação de todos os mercados derivativos no Brasil 

 

 Todos os swaps (troca de fluxo de caixa) são “swaps índices”, na medida em que 

taxas de juros e variações cambiais são representadas por seus retornos entre o dia da 

operação e o dia do vencimento. Na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de 

Títulos (CETIP), o movimento diário de swaps é em torno de 682 milhões de dólares e o open 

interest (valor dos contratos em aberto), em julho de 2002, foi de cerca de 83 bilhões de 

dólares. Na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), o movimento diário não passa de 200 

milhões de dólares e o valor dos contratos em aberto, no mesmo mês, chegou a 56 bilhões de 

dólares.  
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 Os contratos de hedge cambial, que são denominados Non-deliverable Forwards 

(NDFs), têm por objetivo prover hedge (proteção) para variações da taxa US$/R$. Significa 

dizer que esses contratos configuram-se como uma estrutura de proteção ao risco de variações 

na taxa de câmbio, na qual um NDF é contratado entre banco e cliente, possibilitando-os fazer 

um swap, que troca um valor fixo em reais por um valor fixo em dólares para uma 

determinada data futura (vencimento). Esta é, também, a principal diferença entre os NDFs e 

os contratos de Foreign Exchange (FX), que negociam a troca de reais por dólares ou vice-

versa, simultaneamente. 

 

 Como foi mencionado anteriormente, as opções flexíveis de Foreign Exchange 

(FX), que são utilizadas para troca de moeda brasileira por dólares, principalmente, também 

podem ser registradas na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Ressalte-se que, de acordo 

com o Quadro 7.2 retro, as operações com contratos de FX representam a maior parte do 

volume financeiro das operações, que são registradas na BM&F, com opções flexíveis em 

mercado de balcão, comparando-se aos negócios realizados com opções não padronizadas 

sobre o índice IBOVESPA. 

 

 Outro aspecto que deve ser ressaltado, com relação ao Quadro 7.3, é que o volume 

financeiro gerado pelas opções flexíveis é bem maior que o movimento diário em operações 

com opções padronizadas (ou listadas). As opções listadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros 

(BM&F) são opções de dólar contra real e opções de IDI  (índice de Depósitos Interbancários 

de um dia). A Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) também fornece opções listadas, 

através de séries padronizadas de opções sobre ações, mas o volume financeiro é pequeno. 

 

7.1.2. Características Regulatórias no Brasil 

  

 Até recentemente, havia alguma controvérsia para definir o regime jurídico de 

organização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que hoje é o único regulador de 

todos os mercados derivativos brasileiros, e caracterizá-la como autarquia simples ou agência 

reguladora. Como foi mencionado no item 7.1 desta dissertação, mesmo após a grande 

alteração da estrutura de regulação no Brasil promovida pela Lei 10.303/2001, não havia se 

chegado a um consenso sobre a forma de organização da CVM e muitos pontos do projeto de 
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lei foram vetados. Posteriormente ao veto, estes pontos foram restabelecidos pela Medida 

Provisória nº 08/2001, que foi convertida na Lei 10.411, de 26.02.2002. 

 

 A Lei 10.411/2002, então, definiu finalmente que a Comissão de Valores (CVM) 

Mobiliários é uma entidade autárquica em regime especial (e não simples), dotada de 

autoridade administrativa independente e ausência de subordinação hierárquica, com mandato 

fixo e estabilidade de seus dirigentes, bem como autonomia financeira e orçamentária. O 

mandato dos dirigentes da CVM é de 5 (cinco) anos, sendo vedada a recondução e devendo 

ser renovado a cada ano um quinto dos membros de seu Colegiado, ou seja, um membro a 

cada ano pela composição atual daquele órgão, definida conforme o Decreto n° 4.300, de 

12.07.2002. O Colegiado da CVM é composto por um Presidente e quatro Diretores, 

nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal. O decreto 

definiu, ainda, que o mandato do primeiro Presidente da CVM terminará em 15.07.2007 e os 

dos respectivos Diretores da CVM em 2003, 2004, 2005 e 2006. Entretanto, por se tratar de 

uma transição recente, aguarda-se para breve a promulgação do decreto de nomeação conjunta 

dos primeiros Diretores da CVM, uma vez que falta ainda serem confirmados pelo Senado 

Federal. 

 

 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), originalmente, foi estruturada focada 

nos vários componentes do mercado: nas empresas emissoras de títulos, nos negócios em 

bolsa e no mercado de balcão, nos investidores e nos auditores. Foram criadas, então, as 

chamadas áreas de acompanhamento (de supervisão) de empresas, mercado, investidores e de 

auditoria. Estas áreas realizam uma supervisão diária, contínua e ininterrupta dos vários 

agentes que compõem o mercado de valores mobiliários e dos negócios nele realizados. 

Exercem, assim, uma fiscalização de dentro para fora. 

 

 Nesta etapa, são analisadas as informações obrigatórias e aquelas eventuais que as 

companhias abertas, os auditores independentes e os vários fundos de investimentos estão 

obrigados a prestar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ao público em geral. São 

ainda acompanhadas, on line (em tempo real) e off line (por relatórios), as operações 

realizadas nas bolsas de valores e nas bolsas de mercadorias e futuros, e atendidas as 

denúncias formuladas por investidores, agentes de mercado e órgãos públicos.  
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 O sistema de acompanhamento on line (em tempo real) das operações realizadas 

nas bolsas de valores (BOVESPA, SOMA, etc.) dispõe de instrumentos que permitem, a partir 

do estudo da série histórica dos papéis e de parâmetros preestabelecidos – como, por exemplo, 

cotação, volume negociado e número de negócios – destacar as operações que fogem dos 

parâmetros de negociação, para aprofundamento das análises e investigações. Este 

aprofundamento é também um acompanhamento off line das operações (feito posteriomente 

através da análise de relatórios dos negócios), sendo realizado diretamente pelas áreas de 

análise da Superintendência de Relações com Mercado e Intermediários (SMI) ou, ainda, 

pelas áreas de fiscalização da Superintendência de Fiscalização Externa (SFI) da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM). 

 

 Já o acompanhamento on line (em tempo real) da Bolsa de Mercadorias e Futuros 

(BM&F) é efetuado de forma visual, não existindo ainda sistemas ou métodos organizados 

para detectar irregularidades, porque a implementação de um projeto completo de supervisão 

dos mercados derivativos está dependendo, atualmente, da liberação de verbas do BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento) para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por 

seu turno, o acompanhamento off line (por relatórios) é efetuado pela área de Auditoria 

Interna da BM&F, que utiliza relatórios específicos para tentar identificar desvios na 

formação de preços ou práticas de mercado não eqüitativas. Os principais alvos desta análise 

são investidores institucionais (fundos de pensão) com perdas recorrentes em suas operações e 

indícios de lavagem de dinheiro. 

 

 Com relação, ainda, ao sistema de acompanhamento on line (em tempo real), 

cabe-nos, por oportuno, fazer uma abordagem crítica do tema, que justamente dá fundamento 

à discussão que é o foco da presente dissertação. O sistema de acompanhamento on line (em 

tempo real) atualmente utilizado apenas possibilita o acompanhamento das cotações dos 

derivativos negociados, mas não há acesso à negociação dos ativos-objeto desses mesmos 

contratos. Seria desejável que o trabalho de apuração de desvios na formação de preços dos 

derivativos fosse automatizado, a exemplo do que ocorre no surveillance (supervisão) de 

outros reguladores citados na presente dissertação. 

 

 A necessidade de acompanhamento do ativo-objeto de cada contrato, 

especialmente dos derivativos negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), é uma 



 80 

limitação operacional no surveillance (supervisão) desse mercado que vem sendo enfrentada 

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Um sistema de acesso à negociação dos 

ativos-objeto encontra-se em fase de implantação pela Superintendência de Relações com 

Mercado e Intermediários (SMI) da CVM, mas a finalização deste projeto está dependendo de 

liberação de verbas, como foi mencionado anteriormente. 

 

 Outro problema é que, para os negócios com contratos derivativos, não basta o 

simples acompanhamento dos preços praticados pelo mercado, porque, como exposto no 

capítulo 5, não é somente a cotação do ativo-objeto que influencia o preço do contrato futuro 

e, sem a utilização de modelagens estatísticas de precificação desses contratos, torna-se 

extremamente difícil identificar os verdadeiros motivos de eventuais desvios nos prêmios 

pagos. Significa dizer que, sem um surveillance (supervisão) automatizado, a tarefa de 

acompanhamento torna-se demasiadamente complexa, porque seria necessário determinar, em 

relação a uma grande diversidade de derivativos negociados, se os desvios na formação de 

preços são decorrentes de oscilações dos fatores que influenciam diretamente aquele contrato 

futuro ou se são decorrentes de práticas artificiais. 

 

 Temporariamente, a atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ainda 

sofre uma série de outras limitações legais e operacionais até que todas as questões relativas 

ao surveillance (supervisão) da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) venham a ser 

solucionadas, adotando-se as providências necessárias para os problemas relacionados a 

seguir: 

a) as Instruções da CVM, que estão em fase de adaptação, ainda não contemplam 

de forma adequada todas as características dos mercados futuros, porque as normas utilizadas 

na regulação somente previam operações na BM&F que fossem realizadas com o índice de 

ações IBOVESPA; 

b) alguns intermediários da BM&F não estão cadastrados na CVM, e tampouco 

no Banco Central, por não serem instituições financeiras, problema que será resolvido apenas 

quando uma nova Instrução, cuja minuta está em fase de estudo, dispuser sobre o 

cadastramento de intermediários não financeiros; 

c) existem diversas corretoras de mercadorias que nem ao menos o registro de 

ordens de negociação fazem, porque a legislação do Banco Central não fazia este tipo de 

exigência, anteriormente. Desta forma, torna-se impossível, atualmente, analisar a distribuição 
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das ordens de negociação, que é um procedimento de fiscalização fundamental para 

determinar se a corretora intermediária deu prioridade para concretizar a negociação de um 

cliente em detrimento de outro; e 

d) em face da possibilidade de respecificação dos comitentes (investidores que 

deram ordens) na BM&F até às 20:00 horas, a distribuição dos negócios pode ser alterada por 

qualquer intermediário, mesmo que haja registro das ordens, sendo esta uma permissividade 

normativa que tende a desaparecer com a adaptação das Instruções da CVM para abranger 

todas as operações com futuros. 

 

 Enquanto o conjunto de normas de regulação do mercado de valores mobiliários 

está sendo alterado para abarcar as demais operações com futuros (e não apenas as realizadas 

com o índice IBOVESPA futuro), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) vem fazendo, 

através da sua Superintendência de Relações com Mercado e Investidores (SMI), um esforço 

adicional para implantar sistemas que possibilitem o acesso ao maior número de informações 

necessárias para o surveillance (supervisão). Esse esforço na implantação de sistemas está 

sendo direcionado, especialmente, para aquelas informações que atualmente estão disponíveis 

apenas para o mercado de IBOVESPA futuro, mas que necessitam serem estendidas também 

para os demais mercados da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), conforme especificado 

no Quadro 7.4, a seguir. 
  

 

 QUADRO 7.4 Informações disponíveis para o surveillance da CVM 

 

 Em relação às empresas emissoras de valores mobiliários, o que se busca neste 

processo de supervisão e fiscalização é a proteção do investidor ou acionista, exigindo-se o 

máximo de informações referentes às suas atividades e aos seus atos societários, 

disponibilizando-os ao público em geral, isto é, democratizando, assim, a informação. Busca-

se, com isto, igualar as oportunidades de acesso às informações, que serão importantes para a 

tomada de decisão do investidor.  

Quesito Ibovespa Demais Mercados
(*) Em implantação pela SMI Bovespa futuro BM&F
100% do trading  on line Sim Em parte Em parte
Identificação diária de comitentes Não Sim Em parte (*)
Relatórios periódicos de auditoria Sim Não (*) Não (*)
Acesso ao cadastro da clearing Não Sim Sim
Acesso à cotação do ativo-objeto Sim Sim Não (*)
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 É o princípio do full disclosure (completa transparência), princípio este que 

também se exige dos demais integrantes do mercado. Não compete à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) decidir pelo investidor, mas ela deve propiciar o máximo de informações 

para a tomada de decisão. Ao se falar em disponibilizar as informações, o enfoque também é 

dado sobre a “qualidade” destas informações. A atualidade, o respeito aos princípios gerais de 

contabilidade, a clareza das relações comerciais, a divulgação de fatos relevantes, são 

exigências da supervisão exercida pela CVM.  

 

 Além destas áreas, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) conta com a 

Superintendência de Fiscalização Externa, que atua junto aos agentes, inspecionando-os 

diretamente. A Fiscalização Externa atua, basicamente, por demanda das áreas de supervisão, 

quando estas não são capazes de concluir as investigações, utilizando-se dos instrumentos de 

supervisão de que dispõem. Dependendo da profundidade da análise, ou mesmo das 

circunstâncias que envolvem a operação, torna-se imprescindível a investigação nos agentes. 

Assim, por exemplo, a análise das demonstrações financeiras de uma companhia aberta 

poderá requerer a inspeção nas empresas a ela ligadas (controladas e coligadas) e no auditor 

independente. Ainda, como exemplo, na análise de operações de mercado, pode-se deparar 

com uma operação, cuja montagem envolveu vários intermediários (corretoras e 

distribuidoras). São situações exemplificativas, mas corriqueiras, e que somente são 

resolvidas com a atuação da Fiscalização Externa. 

 

 A Fiscalização Externa, em razão desta forma de atuar, age de forma pontual, 

fiscalizando os fatos que foram apontados pelas áreas supervisoras. Não tem, portanto, a 

Fiscalização Externa, a intenção de realizar uma auditoria nos agentes, no sentido mais amplo 

do termo. Ela se utiliza de técnicas de auditoria, sem que, entretanto, o seu trabalho tenha a 

abrangência necessária para se configurar como de auditoria. Ainda em decorrência desta 

forma de atuar, a avaliação do desempenho da fiscalização da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) não pode ser mensurada apenas pelo número de fiscalizações diretas que 

ela realiza, mas sim pelo somatório dos resultados da atuação de suas áreas, que acaba não 

tendo a transparência desejada, até mesmo em razão do sigilo que lhe é imposto pelo artigo 8 

da Lei 6.385/76. Este dispositivo legal impede que a CVM torne públicas as investigações que 

ela realiza. Somente os resultados dos julgamentos dos inquéritos é tornado público. 
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 Além dos fatos gerados internamente, a partir da supervisão diária, a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) atua através de denúncias recebidas dos investidores, agentes do 

mercado e demais órgãos públicos, com alguns dos quais ela mantém convênios para 

intercâmbio de informações e de atuação conjunta, com o por exemplo: Banco Central, 

Secretaria da Receita Federal, Secretaria de Previdência Complementar, Conselho Federal de 

Contabilidade, etc. A atuação conjunta destes órgãos tem-se mostrado um fator de melhoria 

da qualidade final das fiscalizações, por aumentar a eficácia da investigação, a partir da união 

das especializações e competências legais que cada um detém.  

 

 É importante ressaltar que a atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

enquanto órgão fiscalizador do mercado de valores mobiliários está calcada, também, no 

princípio da auto-regulação. Tem-se a convicção de que o exercício competente da auto-

regulação é condição fundamental para o funcionamento regular do mercado de valores 

mobiliários. Não foi por outra razão que a Lei 6.385/76, no seu artigo 17, atribui às bolsas de 

valores e às bolsas de mercadorias e futuros a competência para fiscalizar os seus membros e 

os negócios nela realizados, qualificando-as como órgãos auxiliares da CVM. Assim, a auto-

regulação não é apenas uma questão de princípios, uma manifestação de desejo, mas sim uma 

imposição legal. 

 

 

 

8. PROPOSTAS PARA SUPERVISÃO DO NOSSO MERCADO  

 

 

 Durante muito tempo, na Administração Pública, conservou-se a idéia de que o 

uso de informações estatísticas, como as obtidas a partir do modelo de BLACK & SCHOLES 

(B&S), era um instrumento de negócios apenas dos investidores de mercado. Contudo, após a 

entrada em massa de investidores estrangeiros no mercado nacional, notou-se o aparecimento 

de diversas novas estratégias de negociação, que tentavam, de maneira direta ou indireta, 

burlar as regras preestabelecidas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) para a participação de estrangeiros no mercado de capitais brasileiro. Não obstante a 
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peculiaridade de cada nova estratégia, a maioria delas tinha em comum o fato de utilizarem-se 

do mercado de opções na estruturação das operações.  

 

 Com o aumento de complexidade do mercado, a tendência é que a utilização de 

sistemas informatizados baseados em modelos estatísticos de precificação de derivativos 

torne-se comum nas áreas de acompanhamento de mercado das autoridades reguladoras da 

Administração Pública, como Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Banco Central, e, 

mais intensamente, naquelas entidades que têm autoridade delegada, como as bolsas de 

valores e a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). 

 

 O modelo teórico de BLACK & SCHOLES (B&S), por exemplo, fornece uma 

estimativa de qual seria o “preço justo” a ser pago por uma opção, dada uma série de fatores 

que o influenciariam. O resultado fornecido pelo modelo de B&S é, portanto, uma previsão, 

com base em cálculos estatísticos, de qual será o valor que o mercado deve pagar para 

negociar uma determinada opção. Com efeito, ocorrem desvios na formação desse preço pelo 

mercado, entretanto, através de modelos estatísticos como o de B&S é possível se chegar a 

uma conclusão a respeito de quão distantes da realidade estão os prêmios pagos pelas opções. 

Logicamente, um analista de mercado pode chegar à mesma conclusão com algum raciocínio, 

porém a velocidade desse mercado (de opções) e a quantidade de opções negociadas faz com 

que seja necessário recorrer a sistemas informatizados para realizar o trabalho de análise.  

 

 Os sistemas de acompanhamento das autoridades reguladoras da Administração 

Pública deveriam fazer o trabalho de verificação de desvios em tempo real, ou seja, a 

fiscalização deveria coletar dados diretamente do sistema “on-line” de pregão das bolsas. 

Esses dados deveriam alimentar programas de computador baseados no modelo de BLACK & 

SCHOLES (B&S), que fornece, como dissemos, um parâmetro de comparação entre o preço 

que se deveria pagar por uma opção e o que está sendo efetivamente pago pelo mercado. 

Desvios muito grandes costumam ser analisados pelos órgãos reguladores do mercado e, 

eventualmente, operações artificiais podem ser desfeitas. Feito de modo automatizado seria 

muito mais eficaz. 

 

 Outrossim, algumas abordagens inovadoras a respeito de como se calcular a 

volatilidade dos ativos (ou “nível de nervosismo” do mercado) têm surgido, recentemente, de 
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maneira que as abordagens estatísticas tradicionais estão sendo postas de lado, e as próprias 

bolsas de valores, como também as de futuros e de opções, estão revendo suas maneiras de 

calcular as garantias e riscos dos negócios realizados em seus pregões. O desvio-padrão 

(volatilidade) dos preços associados a uma ação ao longo do tempo, que mede o “nível de 

nervosismo” do mercado, é apenas um dentre outros dados que irão alimentar a fórmula do 

modelo de BLACK & SCHOLES (B&S) para cálculo do preço que se deve pagar pela opção. 

Como existem diversas abordagens para se calcular a volatilidade dos ativos, pode-se dizer 

também que há diferentes preços teóricos que podem ser considerados como prêmio “justo” 

de uma opção, de acordo com as diversas premissas possíveis na utilização do modelo de 

B&S para precificá-la. 

 

8.1. Estudo de caso 

 

 Os profissionais de mercado costumam estudar a formação de preços no mercado 

de opções através da utilização de modelos estatísticos teóricos. A maior parte desses modelos 

reproduz o trabalho de BLACK e SCHOLES (B&S), sendo que sua utilização na presente 

dissertação objetiva meramente exemplificar a possibilidade de uso de modelos estatísticos 

para comparar os prêmios de opções efetivamente pagos pelo mercado com os preços teóricos 

previstos e apurar os eventuais desvios e condições de artificialidade de preços.  

 

 A utilização do modelo de BLACK e SCHOLES (B&S) para os fins deste 

trabalho não pretende, portanto, apontá-lo como opção única ou melhor para a precificação de 

opções, pois existem outros métodos numéricos que podem conduzir ao mesmo objetivo, de 

análise técnica, como a simulação de Montecarlo, os processos de Markov, Wiener (que é um 

caso particular do processo de Markov) e a teoria do movimento browniano, cujas 

demonstrações fogem ao escopo da presente dissertação. O que se pretende, apenas, é 

exemplificar a utilização de um modelo estatístico para precificação de opções, fim para o 

qual nos valemos do modelo de B&S pelo fato de ser o mais conhecido.  

 

 O modelo de BLACK & SCHOLES (B&S) traduz em termos quantitativos 

variáveis antes consideradas subjetivas, como a volatilidade, mas cuja mensuração mostra-se, 

atualmente, fundamental na avaliação dos preços dos títulos negociados no mercado de 

opções, por serem fatores que influenciam o comportamento dos preços desses ativos. 
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 Nota-se, porém, que a utilização de modelos estatísticos na Administração Pública 

como parte de uma sistemática de trabalho para desempenho da função reguladora do Estado, 

limita-se a iniciativas isoladas e restritas a poucos mercados. Contudo, o pior é que, mesmo 

entre os profissionais de mercado, poucos são os que compreendem as premissas para 

estimação de volatilidade que servem de base conceitual para o funcionamento das planilhas 

que utilizam em seu trabalho. Este é um ponto essencial para o trade de mercado (atividade de 

negociação), pois o conhecimento destas premissas levaria estes mesmos profissionais a 

pensar sobre a possibilidade de haver premissas melhores para estimação de volatilidade, do 

que, simplesmente, considerá-la como desvio-padrão dos preços do ativo (ações, por 

exemplo) em relação ao seu preço médio histórico. 

 

 O correto seria que os profissionais de mercado não somente utilizassem  

modelagens semelhantes à de BLACK & SCHOLES (B&S) como metodologia de trabalho, 

mas que, também, pudessem compreender a estimação da volatilidade enquanto um dado 

utilizado em seu método de trabalho, para adequá-lo às diversas situações particulares do 

mercado de capitais. Portanto, o problema ora levantado é: - Como alimentar, através da 

validação de artifícios matemáticos para estimação da volatilidade, a oportunidade para que a 

modelagem de BLACK & SCHOLES ou outros métodos estatísticos possam ser utilizados de 

modo sistematizado no campo da análise de mercado, inclusive na Administração Pública, de 

maneira a permitir a compreensão das premissas de estimação de volatilidade? 

 

 A volatilidade dos preços do ativo-objeto é o parâmetro mais importante para a 

determinação de prêmios por modelos de precificação de opções. No modelo de BLACK & 

SCHOLES (B&S), tomado como exemplo para o presente estudo, os outros parâmetros da 

equação do prêmio da opção refletem as condições presentes do mercado (taxa de juros, 

tempo até o vencimento, preço do exercício, etc.). Porém, a volatilidade representa a 

expectativa futura do desvio-padrão do preço do ativo-objeto, sendo, portanto, o parâmetro de 

mais difícil estimativa. A tarefa a que nos propomos nesta parte do estudo é a de apresentar a 

forma tradicional de estimativa da volatilidade, através das variações históricas no preço do 

ativo-objeto, e analisar a premissa atrelada a essa forma de cálculo. Em seguida, apresentar 

formas alternativas de estimativa da volatilidade e discutir suas premissas.  

 



 87 

 Assim sendo, apresentaremos ao todo três premissas, quais sejam: a) a variação 

histórica dos desvios dos preços de fechamento do ativo; b) a variação dos preços máximos e 

mínimos do ativo no pregão; e c) a volatilidade implícita (ou instantânea) ao prêmio de uma 

opção de outra série mais líquida, com o mesmo vencimento. 

 

 Para exemplificação, consideramos uma opção de compra (PLIMD16) sobre 

ações GLOBO CABO PN, cuja data de vencimento é 16.04.2001. A análise da opção foi feita 

com base em uma série histórica dos quarenta últimos pregões anteriores à análise, que 

compreendeu o período de 13.02 a 08.03.2001.  

 

A) Volatilidade Histórica 

 

 O modelo de cálculo de volatilidade mais tradicional é o da volatilidade histórica. 

A volatilidade é tomada como o desvio-padrão de uma amostra e calculada com base em 

informações passadas. A base do raciocínio é estimar qual seria a volatilidade de um ativo se 

o seu preço repetisse as variações passadas, ou seja, seguisse o comportamento da média das 

observações da amostra de preços. 

 

 No que diz respeito ao cálculo da volatilidade, a constatação de que a distribuição 

de preços de um ativo-objeto é log-normal implica que, em regime contínuo, as taxas de 

retorno calculadas na forma logarítmica entre dois preços consecutivos é normal. Deste modo, 

uma série de retornos pode ser tomada a partir da fórmula Ln (Pt+1/Pt), onde Pt+1 é o preço do 

dia seguinte ao dia t. 

 

 A taxa de juros utilizada foi o CDI interbancário, praticado no Over, trazido a seu 

equivalente diário por meio da taxa dos últimos 12 meses anteriores a fevereiro de 2001 

(15,15% a.a.). A metodologia usada para avaliação das volatilidades estimadas para uso do 

modelo consiste no cômputo do prêmio teórico da opção para o período considerado (16 

iterações), e posterior comparação com o prêmio real pago pela opção no mercado. O cálculo 

da volatilidade histórica para a primeira iteração (13.02.2001) é apresentado no Quadro 8.1, a 

seguir.  
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Data Preço de Fecha- 
mento da Ação  

Retorno 
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

13/12/00 2,12     
14/12/00 2,14 1,0094 0,0094 0,0118 0,0001 
15/12/00 2,05 0,9579 -0,0430 -0,0406 0,0016 
18/12/00 2,06 1,0049 0,0049 0,0073 0,0001 
19/12/00 2,14 1,0388 0,0381 0,0405 0,0016 
20/12/00 1,99 0,9299 -0,0727 -0,0703 0,0049 
21/12/00 2,01 1,0101 0,0100 0,0124 0,0002 
22/12/00 2,07 1,0299 0,0294 0,0318 0,0010 
26/12/00 2,10 1,0145 0,0144 0,0168 0,0003 
27/12/00 2,19 1,0429 0,0420 0,0444 0,0020 
28/12/00 2,13 0,9726 -0,0278 -0,0254 0,0006 
02/01/01 2,06 0,9671 -0,0334 -0,0310 0,0010 
03/01/01 2,29 1,1117 0,1058 0,1083 0,0117 
04/01/01 2,34 1,0218 0,0216 0,0240 0,0006 
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0502 0,0025 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0247 0,0006 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0199 0,0004 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0107 0,0001 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0155 0,0002 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0151 0,0002 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0155 0,0002 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0240 0,0006 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0503 0,0025 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0151 0,0002 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0145 0,0002 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0062 0,0000 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0153 0,0002 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0104 0,0001 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0063 0,0000 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0196 0,0004 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0201 0,0004 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 -0,0021 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0637 0,0041 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0024 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0223 0,0005 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0024 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0229 0,0005 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0227 0,0005 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0174 0,0003 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0432 0,0019 

  soma -0,0939 Soma 0,0426 
  média -0,0024 Volatilidade 0,0335 

 

  QUADRO 8.1. Cálculo da Volatilidade Histórica 

 

 A volatilidade é calculada como: σ = √(1/n-1) ∑(ma – xi)2 
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 O cálculo da volatilidade para as próximas iterações será feito atualizando-se as 

informações passadas, ou seja, sempre considerando-se os quarenta últimos retornos diários. 

Este cálculo é apresentado no anexo ao final da presente dissertação, passo a passo. 

 

  O preço de exercício da opção em 16.04.2001 era de R$ 1,60. Assim sendo, pode-

se, então, utilizar o modelo de BLACK & SCHOLES (B&S) para calcular os prêmios da 

opção para o período considerado (eg. Quadro 8.2).  

 

 
Data 

 
Tempo 

Preço da Ação 
(S) 

Volatilidade 
Histórica 

Prêmio Teórico 
(mod. B&S) 

Prêmio Médio  
Real 

13/02/01 62 2,02 0,0335 0,52 0,42 
14/02/01 61 2,01 0,0343 0,51 0,48 
15/02/01 60 1,98 0,0336 0,48 0,46 
16/02/01 59 1,88 0,0337 0,39 0,38 
19/02/01 56 1,83 0,0340 0,35 0,30 
20/02/01 55 1,76 0,0323 0,29 0,26 
21/02/01 54 1,65 0,0328 0,21 0,21 
22/02/01 53 1,76 0,0338 0,29 0,22 
23/02/01 52 1,84 0,0355 0,35 0,26 
28/02/01 47 1,73 0,0355 0,26 0,26 
01/03/01 46 1,83 0,0365 0,34 0,27 
02/03/01 45 1,83 0,0375 0,34 0,27 
05/03/01 42 1,77 0,0330 0,27 0,24 
06/03/01 41 1,71 0,0330 0,22 0,22 
07/03/01 40 1,70 0,0324 0,21 0,17 
08/03/01 39 1,65 0,0321 0,18 0,16 

 

  QUADRO 8.2. Prêmio calculado com Volatilidade Histórica 

 

 O tempo t é o número de dias que faltam para o exercício da opção. Note-se que, 

logo após a abertura da série de opção (em 13.02), os preços do ativo sofrem uma forte 

tendência de queda (eg. Gráfico 8.1 a seguir), o que não vinha ocorrendo anteriormente 

quando os preços da ação situavam-se acima dos R$2,00, com freqüência (eg. Quadro 8.1).  

 

 Especialmente entre 21.02 (pregão que reflete para o cálculo de volatilidade em 

22.02) e 01.03 (que reflete em 02.03), os preços do ativo têm alterações mais bruscas. A 

evidência de que, entre 22.02 e 02.03, o prêmio teórico calculado pelo modelo de BLACK & 

SCHOLES (B&S) teve as maiores discrepâncias em relação ao prêmio real pago pela opção 

(eg. Quadro 8.2), tenderia a fazer crer que o aumento da volatilidade nos preços da ação seria 
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a hipótese mais provável para explicar o pior aproveitamento do modelo estatístico de 

precificação nestas datas.  

 

 De fato, o que usualmente ocorre é que o método de estimação da volatilidade 

baseado no desvio-padrão dos preços da ação considera como premissa um comportamento 

repetitivo dos preços de fechamento do ativo, que no caso não se verificou no período entre 

21.02 e 01.03. Na verdade, a maior variação de preços observada nesses dias deveria refletir 

na estimação de volatilidade entre os dias 22.02 e 02.03, o que pelo método dos desvios 

históricos em relação à média não aconteceu, porque essa maior volatilidade verificada no 

período foi diluída entre 40 outros pregões passados (eg. Quadro 8.1). Entretanto, a hipótese 

de que a causa para o pior aproveitamento do modelo de precificação em tais pregões seria o 

fato do aumento de volatilidade não ter se refletido no cálculo de estimação dos desvios 

históricos é totalmente improcedente, como se tornará claro mais adiante. 

 GRÁFICO 8.1. Variação do Preço da Ação 

 

 Este tipo de falha da premissa de estimação de volatilidade baseada no desvio-

padrão dos preços do ativo é geralmente atribuída ao fato que o método usa pesos iguais para 

os retornos incluídos no cálculo de volatilidade. O que se pode fazer em alguns casos é 

atribuir pesos maiores às informações mais recentes sobre os preços de fechamento. Para 

tanto, costuma-se empregar uma técnica conhecida como alisamento exponencial, que confere 

aos dados sobre o preço de fechamento uma distribuição de pesos supondo um crescimento 
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exponencial contínuo, partindo-se da observação mais antiga até a mais recente, de modo que 

os últimos preços de fechamento têm sempre pesos maiores que os mais antigos. 

 

 Todavia, não é uma regra que a decisão de se atribuir pesos maiores aos preços de 

fechamento mais recentes conduza sempre a resultados de precificação melhores. Como 

ressalta RUBIN, tem sido comum a aceitação pelo mercado de modelos como ARCH, 

GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Herocedasticity), GJR (que resulta de uma 

generalização direta do GARCH) e alisamento exponencial (EGARCH ou GARCH 

exponencial) para previsão da volatilidade no futuro, entretanto esses modelos nada mais são 

que séries que atribuem diferentes pesos aos componentes históricos. Neste caso, mais 

importante do que tentar arbitrar uma distribuição de pesos específica é entender a essência da 

variação de volatilidade e seus riscos. 

 

B) Volatilidade Intradiária 

 

 Um outro modo de se estimar a volatilidade com base em informações passadas é 

considerar as variações entre preços máximos e mínimos de uma ação durante os pregões, ao 

invés do preço de fechamento. 

 

 Intuitivamente, pode-se admitir que as informações sobre volatilidade contidas na 

variação máximo-mínimo (high-low) do preço de um ativo-objeto talvez não sejam 

consideradas no seu preço de fechamento. Mas, PARKINSON (1980) prova que o desvio-

padrão de uma série de retornos obtidos através dos preços máximos e mínimos de um objeto 

pode ser expresso por: σ = √(0,602/n-1) x Σ(Ln Hi/Li) 

 

onde:  Hi = preço máximo do ativo no dia 

 Li = preço mínimo do ativo no dia 

 

 Se há possibilidade que o desvio-padrão dos retornos diários obtidos através dos 

preços máximos e mínimo de uma ação seja uma melhor estimativa do que o calculado 

através dos preços de fechamento no mesmo dia de negociação como sugere PARKINSON, 

então, podemos refazer o cálculo da volatilidade para a primeira iteração (13.02.2001), de 

acordo com essa premissa, conforme apresentado, a seguir, no Quadro 8.3. 
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Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

13/12/00 1,95 2,13 0,0883 0,0435 0,0019 
14/12/00 2,03 2,14 0,0528 0,0080 0,0001 
15/12/00 2,00 2,11 0,0535 0,0088 0,0001 
18/12/00 2,03 2,11 0,0387 -0,0061 0,0000 
19/12/00 2,08 2,16 0,0377 -0,0070 0,0000 
20/12/00 1,99 2,12 0,0633 0,0185 0,0003 
21/12/00 1,99 2,08 0,0442 -0,0005 0,0000 
22/12/00 2,02 2,08 0,0293 -0,0155 0,0002 
26/12/00 2,05 2,12 0,0336 -0,0112 0,0001 
27/12/00 2,10 2,19 0,0420 -0,0028 0,0000 
28/12/00 2,12 2,19 0,0325 -0,0123 0,0002 
02/01/01 2,04 2,17 0,0618 0,0170 0,0003 
03/01/01 2,01 2,31 0,1391 0,0943 0,0089 
04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0153 0,0002 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0300 0,0009 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0044 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0027 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0056 0,0000 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0187 0,0003 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0144 0,0002 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0186 0,0003 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0097 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0059 0,0000 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0152 0,0002 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0029 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0148 0,0002 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0106 0,0001 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0020 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0057 0,0000 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0052 0,0000 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0133 0,0002 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0175 0,0003 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0213 0,0005 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0155 0,0002 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0152 0,0002 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0048 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0143 0,0002 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0148 0,0002 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0198 0,0004 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0057 0,0000 

  Soma 1,7912 Soma 0,0173 
  Média 0,0448 Volatilidade 0,0211 

 

 QUADRO 8.3. Cálculo da Volatilidade pela Variação de Preços Máximos e Mínimos 
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 Para o modelo de BLACK & SCHOLES (B&S), os prêmios teóricos da opção 

calculados dessa forma resultam: 

 

 
Data 

 
Tempo 

Preço  
da Ação (S) 

Volatilidade 
Intradiária 

Prêmio 
Teórico 

(mod. B&S) 

Prêmio 
Médio  
Real 

13/02/01 62 2,02 0,0211 0,48 0,42 
14/02/01 61 2,01 0,0199 0,47 0,48 
15/02/01 60 1,98 0,0199 0,44 0,46 
16/02/01 59 1,88 0,0201 0,35 0,38 
19/02/01 56 1,83 0,0203 0,30 0,30 
20/02/01 55 1,76 0,0209 0,24 0,26 
21/02/01 54 1,65 0,0210 0,16 0,21 
22/02/01 53 1,76 0,0216 0,24 0,22 
23/02/01 52 1,84 0,0216 0,31 0,26 
28/02/01 47 1,73 0,0218 0,21 0,26 
01/03/01 46 1,83 0,0219 0,29 0,27 
02/03/01 45 1,83 0,0219 0,29 0,27 
05/03/01 42 1,77 0,0219 0,23 0,24 
06/03/01 41 1,71 0,0160 0,17 0,22 
07/03/01 40 1,70 0,0161 0,16 0,17 
08/03/01 39 1,65 0,0157 0,12 0,16 

 

  QUADRO 8.4. Prêmio calculado com Volatilidade Intradiária 

 

 Coincidentemente, entre 21.02 e 01.03 o prêmio teórico calculado pelo modelo 

BLACK e SCHOLES (B&S) tem as maiores discrepâncias em relação ao prêmio médio real 

pago pelo mercado (eg. Quadro 8.4). Isto se explica porque, assim como acontece no método 

de estimação pelos desvios históricos do preço de fechamento, também os desvios do preços 

máximo e mínimo da ação são diluídos em uma série histórica de 40 outros pregões (eg. 

Quadro 8.3), o que faz com que tais modelos que trabalham com bases históricas retardem a 

captura dos efeitos de variações mais bruscas de volatilidade. 

 

C) Volatilidade Implícita (Papel PLIMD18) 

 

 Existe apenas uma volatilidade implícita ao mercado. Esta volatilidade pode ser 

obtida a partir do prêmio real de mercado da opção, bastaria, para isso, utilizar o modelo de 

BLACK & SCHOLES (B&S) até que o prêmio calculado fosse igual ao de mercado. 

Entretanto, não é possível isolar, na fórmula de BLACK & SCHOLES, a variável 
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volatilidade. Assim sendo, recorre-se, costumeiramente, a processos de tentativas sucessivas, 

como o de Newton-Raphson. 

 

 Além disso, quando se está calculando a volatilidade de uma opção através de seu 

preço, não se pode afirmar que se esteja fazendo uma projeção. A volatilidade implícita, 

analisada sob esta perspectiva, é uma constatação, nunca uma previsão. Pode-se, porém, 

utilizar a volatilidade implícita de outra opção para fazer a previsão do prêmio teórico pelo 

modelo de BLACK & SCHOLES (B&S).  

 

 Para a estimação da volatilidade da opção de compra PLIMD16, utilizamos uma 

outra call PLIMD18 (opção de compra), que das opções de mesmo vencimento (16.04.2001) 

era, então, a mais líquida em número de negociações. O preço de exercício da opção 

PLIMD18 estava fixado em R$1,80. A partir dos prêmios reais da opção PLIMD18 foi 

possível verificar a volatilidade implícita ao mercado, que será utilizada para a previsão do 

preço da opção PLIMD16. O valor da volatilidade foi obtido através da opção “ATINGIR 

META” do software EXCEL 5.0, fixando-se para o processo de tentativa e erro as células 

referentes aos prêmios teóricos da opção PLIMD18, de modo a deduzir quais seriam os 

valores de volatilidade que fariam com que os prêmios teóricos do modelo de BLACK e 

SCHOLES (B&S) fossem iguais aos prêmios reais pagos pela opção PLIMD18 em cada 

pregão anterior (eg. Quadro 8.5).  
 

 
Data 

 
Tempo 

 
Preço da Ação 

(S) 

Volatilidade Implícita 
PLIMD18 

(“Atingir Meta”) 

Prêmio 
Teórico 

(mod. B&S) 

Prêmio 
PLIMD18 

em d-1 
14/02/01 61 2,01 0,014 0,28 0,28 
15/02/01 60 1,98 0,025 0,30 0,30 
16/02/01 59 1,88 0,036 0,28 0,28 
19/02/01 56 1,83 0,034 0,23 0,23 
20/02/01 55 1,76 0,035 0,19 0,19 
21/02/01 54 1,65 0,036 0,14 0,14 
22/02/01 53 1,76 0,020 0,11 0,11 
23/02/01 52 1,84 0,010 0,11 0,11 
28/02/01 47 1,73 0,030 0,13 0,13 
01/03/01 46 1,83 0,022 0,15 0,15 
02/03/01 45 1,83 0,022 0,15 0,15 
05/03/01 42 1,77 0,030 0,14 0,14 
06/03/01 41 1,71 0,033 0,12 0,12 
07/03/01 40 1,70 0,032 0,11 0,11 
08/03/01 39 1,65 0,030 0,08 0,08 

 

  QUADRO 8.5. Cálculo da Volatilidade Implícita da Opção PLIMD18 
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 Com o uso da volatilidade implícita da opção PLIMD18, pode-se, então, calcular 

pelo modelo de BLACK & SCHOLES (B&S), o prêmio da call PLIMD16 (eg. Quadro 8.6, a 

seguir). A volatilidade implícita da opção PLIMD18, que serviu de base para alimentar o 

modelo B&S para o cálculo do prêmio teórico da opção PLIMD16, foi obtida através do 

recurso de descobrir a volatilidade que igualava o prêmio teórico da opção PLIMD18 ao 

prêmio real de mercado pago no pregão anterior. Entretanto, deve-se ressaltar que o mesmo 

recurso é aplicável para descobrir a volatilidade instantânea em um dado pregão, ou seja, 

pode-se inferir a volatilidade implícita da opção PLIMD18 e na mesma data utilizá-la, por 

exemplo, como estimativa para a volatilidade da opção PLIMD16 no modelo de BLACK & 

SCHOLES. 
 

 
Data 

 
Tempo 

 
Preço da  
Ação (S) 

Volatilidade  
Estimada 

  
PLIMD18 

Prêmio 
Teórico 

PLIMD16 
(mod. B&S) 

Preço Médio 
Real 

  
PLIMD16 

14/02/01 61 2,01 0,014 0,47 0,48 
15/02/01 60 1,98 0,025 0,45 0,46 
16/02/01 59 1,88 0,036 0,40 0,38 
19/02/01 56 1,83 0,034 0,35 0,30 
20/02/01 55 1,76 0,035 0,30 0,26 
21/02/01 54 1,65 0,036 0,22 0,21 
22/02/01 53 1,76 0,020 0,24 0,22 
23/02/01 52 1,84 0,010 0,29 0,26 
28/02/01 47 1,73 0,030 0,24 0,26 
01/03/01 46 1,83 0,022 0,29 0,27 
02/03/01 45 1,83 0,022 0,29 0,27 
05/03/01 42 1,77 0,030 0,26 0,24 
06/03/01 41 1,71 0,033 0,22 0,22 
07/03/01 40 1,70 0,032 0,21 0,17 
08/03/01 39 1,65 0,030 0,17 0,16 

 

 QUADRO 8.6. Prêmio Calculado com a Volatilidade Implícita da PLIMD18 

 

 É importante mencionar, ao contrário do que se poderia imaginar, considerando as 

maiores variações do preço da ação no período entre 21.02 e 01.03, que as volatilidades 

mensuradas nestes pregões não necessariamente foram maiores (eg. Quadro 8.6), o que 

demonstra ser improcedente a hipótese de que a causa para o pior aproveitamento do modelo 

de precificação em tais pregões seria o fato do aumento de volatilidade do preço do ativo-

objeto não ter se refletido no cálculo de estimação de volatilidade futura. A explicação para o 

pior aproveitamento do modelo BLACK e SCHOLES (B&S) nos pregões mencionados reside 
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na constatação de que o procedimento de se tentar estimar a volatilidade futura a ser 

empregada no modelo de precificação de opções a partir da volatilidade do preço do ativo-

objeto não é o ideal, pois nem sempre a volatilidade da opção segue a tendência da 

volatilidade do ativo. 
 

 A volatilidade implícita é aquela que, imputada a um modelo de precificação de 

opções, faz com que o prêmio originado por seu cálculo seja igual ao que está sendo 

correntemente negociado no mercado. Nesse sentido, o único tipo de volatilidade que se 

refere a opções é a volatilidade implícita. E, conforme preleciona ARAÚJO, existem dois 

motivos para diferenciar a volatilidade implícita da que é estimada a partir dos desvios 

históricos do preço ativo-objeto. Em primeiro lugar, o fato de que as volatilidades implícitas 

mudam constantemente porque diferem da forma de oscilação dos preços do ativo-objeto, e 

em segundo lugar, porque a volatilidade implícita não é a mesma para todas as opções sobre 

determinado ativo e que vençam em uma mesma data. 
 

 Assim sendo, não é sem razão que os desvios-padrão dos prêmios teóricos da 

opção PLIMD16, obtidos pela fórmula de BLACK & SCHOLES (B&S), em relação ao preço 

real estipulado pelo mercado, mostram que, em geral, modelos que consideram a volatilidade 

implícita ao mercado funcionam melhor do que as previsões de volatilidade feitas com base 

em séries de preços passados, ainda que seja atribuída maior importância às informações mais 

recentes (eg. Quadro 8.7, a seguir). 
 

 
Data 

Prêmio  
Real 

Prêmio  
Vol. Imp. 

Prêmio  
Vol. Hist. 

Prêmio  
Vol.  

Intraday 

Desvios 
Vol. Imp. 

Desvios 
 Vol.Hist. 

Desvios  
Vol.  

Intraday 
14/02/01 0,48 0,47 0,51 0,47 0,01 -0,03 0,01 
15/02/01 0,46 0,45 0,48 0,44 0,01 -0,02 0,02 
16/02/01 0,38 0,40 0,39 0,35 -0,02 -0,01 0,03 
19/02/01 0,30 0,35 0,35 0,30 -0,05 -0,05 0,00 
20/02/01 0,26 0,30 0,29 0,24 -0,04 -0,03 0,02 
21/02/01 0,21 0,22 0,21 0,16 -0,01 0,00 0,05 
22/02/01 0,22 0,24 0,29 0,24 -0,02 -0,07 -0,02 
23/02/01 0,26 0,29 0,35 0,31 -0,03 -0,09 -0,05 
28/02/01 0,26 0,24 0,26 0,21 0,02 0,00 0,05 
01/03/01 0,27 0,29 0,34 0,29 -0,02 -0,07 -0,02 
02/03/01 0,27 0,29 0,34 0,29 -0,02 -0,07 -0,02 
05/03/01 0,24 0,26 0,27 0,23 -0,02 -0,03 0,01 
06/03/01 0,22 0,22 0,22 0,17 0,00 0,00 0,05 
07/03/01 0,17 0,21 0,21 0,16 -0,04 -0,04 0,01 
08/03/01 0,16 0,17 0,18 0,12 -0,01 -0,02 0,04 

   Desvio-padrão  0,0249 0,0449 0,0324 
 

 QUADRO 8.7. Desvio-padrão dos Prêmios Calculados 
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 A proliferação no mercado de modelos como ARCH (Autoregressive Conditional 

Herocedasticity), GARCH (generalização do ARCH), EGARCH (ou GARCH exponencial), 

GJR (generalização resultante do GARCH) e outros despertou a discussão sobre a 

aplicabilidade de modelos de previsão de volatilidade e sua eficiência. Entretanto, sejam quais 

forem suas premissas e a lógica de seu funcionamento, ressaltamos que tentar inferir 

diretamente a volatilidade instantânea (implícita) dos ativos no mercado sempre será melhor 

do que estimar a volatilidade com base em dados de séries históricas dos preços de seus 

objetos. O Gráfico 8.2, a seguir, demonstra, para o estudo de caso da opção PLIMD16, esta 

tendência, que se refletiu no maior ou menor acerto dos prêmios teóricos calculados pelo 

modelo de BLACK e SCHOLES (B&S) em relação ao prêmio real pago pela opção no 

mercado.  

 

 GRÁFICO 8.2. Prêmios Calculados Vs. Prêmio Real 

 

 A seqüência de dados assinalada em vermelho, dos preços teóricos calculados 

com a volatilidade implícita da opção, é a que mais se aproxima da assinalada em amarelo, 

que representa o prêmio real pago pela opção PLIMD16 nos respectivos pregões. Em seguida, 

a seqüência de dados que mais se aproximaria é justamente a dos preços teóricos calculados 

com a volatilidade intradiária dos desvios dos preços máximo e mínimo da ação Globo Cabo 

PN, assinalada em azul escuro. A seqüência de dados que menos se aproxima é assinalada em 
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azul claro, que representa os preços teóricos calculados com a volatilidade dos desvios 

históricos do preço de fechamento da ação.  

 

 A maior ou menor aproximação das seqüências de dados do Gráfico 8.2 em 

relação ao prêmio real confirma os desvios-padrões calculados no Quadro 8.7. Além disso, há 

uma nítida tendência de queda dos prêmios da opção PLIM16, que pode ser explicada pela 

queda dos preços da ação Globo Cabo PN, conforme explicitado no Gráfico 8.1. Findo o 

prazo de vencimento em 16.04.2001, o que se verificou foi que a opção não deu exercício, ou 

seja, não compensou exercer a opção de compra porque a cotação de mercado da ação ficou 

abaixo do preço de exercício da opção (R$1,60). Em outras palavras, quem investiu nesta 

opção, salvo a exceção daqueles que conseguiram comprar a opção por um preço menor e 

vendê-la com lucro, possivelmente no período entre 21.02 e 02.03, perdeu todo o seu 

dinheiro. 

 

 A utilização do modelo de B&S para a precificação de opções é usual, mas não 

obrigatória, haja vista que existem outros métodos numéricos de precificação, como a 

simulação de Montecarlo, os processos de Markov e Wiener, teoria do movimento browniano, 

entre outros, que se destinam ao mesmo fim. O que se pretendeu foi meramente exemplificar 

a utilização de um modelo estatístico para precificação de opções, mas não a demonstração 

exaustiva dos demais existentes.  

 

 Com relação aos resultados explicitados nessa dissertação, entendemos que os 

modelos de cálculo de volatilidade, apresentados no estudo de caso, têm como contribuição 

maior a possibilidade de compreensão das premissas para estimação de volatilidade, que 

baseiam o funcionamento das planilhas e modelos de precificação amplamente difundidos no 

mercado. Antes de apontar qual seja o melhor modelo para ser utilizado por gestores públicos 

e outros profissionais envolvidos na Administração Pública, oportunidade que este trabalho 

visa fomentar, cremos que a presente dissertação desenvolveu conceitos teóricos e abordagens 

inovadoras, abrindo o leque de opções das pessoas ligadas ao contexto da Administração 

Pública, de modo que elas próprias, por decisão própria, poderão optar pela metodologia que 

mais se familiarizarem e que considerarem mais adequada, em relação ao benefício 

propiciado e o trabalho de cálculo dispensado, para a sua atividade específica. 
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9. CONCLUSÃO 

 

 

 Formulada por juristas ilustres, a Lei das S.A., que vigora desde 1976, fez com 

que a classe média superasse o trauma do boom de 1971 (ano do final da fase áurea do 

mercado de ações brasileiro), quando foi vítima de toda sorte de fraude, e recuperasse a 

confiança no mercado de capitais. Várias empresas privadas tiveram a oportunidade de abrir o 

capital, dentro de padrões modernos e seguindo normas de respeito às minorias acionárias. Na 

mesma época, foi criada a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), inspirada na Securities 

and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, tendo como objetivo coibir os abusos 

praticados por intermediários e acionistas controladores.  

 

 Entretanto, dos anos 70 em diante, a economia brasileira mudou e os mecanismos 

do mercado financeiro se sofisticaram drasticamente. Para os investidores de maior porte, 

abriu-se um farto leque de alternativas mais interessantes e menos burocráticas do que a 

tradicional aplicação em ações. Para as empresas, surgiram também fontes de financiamento 

mais ágeis, através da participação de sócios estrangeiros, na maioria dos casos controladores, 

fato que levou um expressivo número de companhias a fechar o capital. Diante das novas 

opções, nada mais justificava a manutenção de custosos departamentos de acionistas e a 

obrigação de tornar públicas informações sobre a vida das empresas. 

 

 A tendência que levou ao fechamento de capital não chegou a surpreender, porém 

era um contra-senso acreditar em capitalismo sem mercados de capitais. O passo subseqüente 

e mais realista foi adaptar a Lei das S.A. aos novos tempos, dinamizando a estrutura societária 

das empresas e colocando ao alcance dos minoritários a proteção de bons resultados, existente 

nos países desenvolvidos.   

  

 A aprovação da Reforma da Lei das S.A, como ficou conhecida a Lei 

10.303/2001, dando maiores poderes à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e 

concedendo aos acionistas minoritários proteções que lhes haviam sido retiradas para 

viabilizar as privatizações, foi uma medida relevante para o futuro do mercado. Embora o 

conteúdo original da reforma tenha sido enfraquecido, durante o longo período em que o 

projeto de lei ficou em discussão, ainda assim, houve progressos para o mercado de capitais.  
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 A Lei 10.303/2001 trouxe avanços importantes no aspecto de fiscalização ao 

definir os tipos de crime contra o mercado de capitais, inclusive a hipótese do uso de 

informação privilegiada, que era, anteriormente, uma questão obscura para o regulador 

brasileiro, porém já bastante explorada por diversos reguladores no mundo inteiro, como foi 

evidenciado no capítulo 6 desta dissertação. Além disso, a lei definiu regras para que 

processos com maior relevância fossem priorizados, o que deverá dar mais credibilidade à 

atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pois a experiência demonstra que tanto 

a sociedade, quanto o mercado financeiro internacional, somente conferem credibilidade ao 

regulador se ele é capaz de oferecer respostas rápidas aos ilícitos que vêm ao conhecimento da 

opinião pública e dos investidores. Antes de existir a possibilidade de priorizar processos de 

maior repercussão, a CVM se via obrigada a respeitar a ordem cronológica em que os 

processos administrativos tinham sido instaurados, o que atrasava o julgamento dos casos de 

maior relevância. 

 

 Os minoritários passaram a ter direito a solicitar a realização de assembléia para 

resolução de conflitos de interesse, desde que a petição seja subscrita por acionistas detentores 

de cinco por cento do capital votante ou dez por cento do capital social. No que diz respeito 

ao fechamento de capital ou transferência de controle de uma empresa aberta, a lei também 

prevê uma situação mais favorável aos minoritários. Os controladores são obrigados nas 

operações de recompra de ações da companhia, a fazer oferta pública para compra das ações 

dos minoritários com base no mecanismo conhecido como tag along (ou extensão do valor da 

recompra), que prevê que os minoritários sejam pagos na proporção de oitenta por cento do 

preço oferecido pelas ações do controlador. 

 

 O fato da Lei 10.411/2002, que restabeleceu alguns pontos vetados da Lei 

10.303/2001, ter definido que os dirigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

passariam a ter mandatos fixos estáveis e da própria Autarquia ter sido caracterizada como 

autoridade administrativa independente, em regime especial, com autonomia financeira e 

política, equiparou-a, em importância, a outras agências reguladoras de atuação relevante no 

cenário financeiro internacional. Ademais, no que tange à regulamentação do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN), a reforma promovida pelas Leis 10.303/2001 e 10.411/2002 

alterou substancialmente a estrutura de supervisão dos mercados financeiros brasileiros, na 
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medida em que, finalmente, foram transferidas para a CVM todas as competências de 

regulação desses mercados, ou seja, tanto do mercado de valores mobiliários nas operações 

cursadas em bolsas de valores, quanto do mercado de futuros e commodities (mercadorias) 

nas operações realizadas nas bolsas de mercadorias e futuros, além dos negócios efetuados 

nos mercados de balcão. 

  

 Fundamentalmente, modificou-se a estrutura de regulação anterior que era 

influenciada pelo modelo de supervisão americano, passando a existir um regulador único 

para supervisão de todos os mercados derivativos brasileiros. Na estrutura anterior, o Banco 

Central do Brasil realizava a supervisão dos mercados futuros e dos principais derivativos e à 

Comissão de Valores Mobiliários cabia a regulação do mercado de valores mobiliários e dos 

derivativos de ações (opções sobre ações e índices de ações). Portanto, era um modelo em que 

havia divisão de competências entre duas autoridades reguladoras, semelhante ao americano, 

porém no qual existia uma contradição, que era o fato de o Banco Central ter que acumular as 

funções tradicionais de uma autoridade monetária com algumas funções reguladoras de 

supervisão dos mercados futuros.  

 

 A referida contradição na adaptação do modelo americano ficou evidente com o 

crescimento da demanda por derivativos, verificado a partir do momento em que bancos e 

instituições financeiras estrangeiras vieram participar das privatizações de bancos públicos 

brasileiros, tornando a atividade de surveillance (supervisão) muito mais árdua, em razão de 

terem estimulado o surgimento de novas estratégias de investimento, bem como a elaboração 

de produtos derivativos mais sofisticados. O fato, também, de que as instituições financeiras 

tiveram que passar a operar em grande escala, a fim de obter mercado e enfrentar a 

concorrência aberta aos estrangeiros, tornou claro o quanto seria inadequado manter uma 

estrutura de regulação em que a autoridade monetária acumulava tarefas de supervisão cada 

vez mais abrangentes e mais complexas. 

 

 Por outro lado, não se poderia esperar que a Reforma da Lei das S.A., unicamente, 

viesse resolver todos os problemas do mercado de capitais no Brasil porque existem questões 

estruturais importantes a serem solucionadas, como a questão tributária. Além disso, no 

contexto internacional, a volatilidade tem sido também um fator negativo de aumento da 

vulnerabilidade dos mercados, que, por sua vez, está associada ao binômio descrença e 
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desconhecimento. O fator descrença é ligado à falta de confiança nas instituições e o fator 

desconhecimento é associado a uma percepção de risco desproporcional pelos investidores.  

 

 No caso brasileiro, três aspectos têm reforçado recentemente a volatilidade e 

vulnerabilidade dos mercados financeiros nacionais: a) a mudança das regras dos fundos de 

investimento pelo Banco Central, ocorrida em maio de 2002; b) o deságio dos títulos do 

governo, verificado a partir de junho de 2002; e c) a escassez de crédito para o Brasil, 

passando a estar mais dependente dos acordos com o FMI (Fundo Monetário Internacional).  

 

 Especialmente a alteração das regras dos fundos de investimento demonstrou 

haver uma percepção de risco exacerbada no atual momento da economia brasileira, pois os 

investidores, basicamente, fizeram saques redirecionando suas economias para a poupança 

tradicional (por considerarem ser este um investimento mais seguro). Entretanto, o que se 

verificou, passado o referido episódio, é que, na realidade, não havia uma outra alternativa 

mais favorável para investimento em renda fixa, ou seja, a decisão de redirecionar os recursos 

para a poupança somente serviu para internalizar os prejuízos decorrentes da mudança de 

critério dos fundos, prejuízos nos quais já se havia incorrido, sem existir motivos para crer 

que, no curto prazo, os fundos sofreriam novas mudanças de critério ou teriam um 

desempenho pior do que a poupança.  

 

 Mais recentemente, outro exemplo do fator descrença que teve repercussão no 

contexto internacional, com forte impacto sobre os mercados brasileiros, foram os escândalos 

financeiros nos Estados Unidos, que se iniciaram com a empresa do setor energético Enron e, 

posteriormente, em outros casos, entre eles o de maior porte que foi o da multinacional de 

telecomunicações WorldCom (com presença no Brasil). A descrença na confiabilidade dos 

balanços contábeis das grandes companhias americanas e na qualidade dos serviços de 

auditoria não possibilitou uma boa recuperação da economia americana após os eventos de 11 

de setembro de 2001, fato que, consequentemente, inseriu a evolução de praticamente todos 

os mercados financeiros mundiais, a partir daquela data, em um contexto econômico 

desfavorável.  

 

 Como resposta aos escândalos financeiros que provocaram o fim da empresa de 

auditoria Arthur Andersen, o Congresso dos Estados Unidos rapidamente sancionou a Lei 
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Sarbanes-Oxley, em julho de 2002, com severas punições às firmas de auditoria envolvidas 

em casos de fraude contábil (multa de até US$ 5 milhões e penas de até 20 anos), além de 

obrigar a rotação de auditoria e proibir a contratação de ex-auditores. No Brasil, já desde 1999 

a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) havia publicado uma Instrução para impedir que 

as empresas prestassem serviços de auditoria e consultoria ao mesmo cliente, entretanto, a 

referida medida somente foi implementada em outubro de 2002, após a CVM conseguir 

reverter judicialmente uma decisão liminar concedida ao sindicato das empresas de auditoria, 

para suspender os efeitos da Instrução. Tudo indica que as empresas devem continuar 

recorrendo da decisão até a última instância, como forma de questionar os poderes delegados 

à CVM e sua ampliação pela Reforma da Lei das S.A. 

 

 Enquanto no plano jurídico-normativo o regulador brasileiro necessita buscar o 

seu maior fortalecimento institucional (especialmente com a regulamentação da Reforma da 

Lei das S.A.), no plano tático-operacional, os desafios que foram colocados para a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), concernentes à sua função de supervisão, tornaram-se ainda 

maiores a partir da transferência das competências normativas sobre os mercados de futuros e 

commodities (mercadorias), que lhe foram incorporadas.  

 

 Com a decisão de se reestruturar o Sistema Financeiro Nacional (SFN), 

constituindo-se um único regulador para supervisão de todos os mercados derivativos 

brasileiros, a atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) passa a seguir o modelo de 

regulação europeu, que caracteriza-se, conforme evidenciado no item 6.2 desta dissertação, 

pela existência de agências que são responsáveis pela supervisão integrada de todos os 

mercados derivativos, ou seja, dos derivativos de valores mobiliários, bem como de futuros e 

commodities (mercadorias). 

 

 A mudança na estrutura local de supervisão é desafiadora, não somente em 

decorrência do volume financeiro que a transferência de competências representa (média 

diária superior a 12 milhões de dólares – e.g. Quadro 7.3 retro), mas também pelo fato de ter 

sido feita em um momento recessivo, no qual os recursos orçamentários disponíveis são 

insuficientes para fazer face à necessidade de ampliação e melhoria dos sistemas de 

surveillance (supervisão) existentes, o que obrigou o governo brasileiro a recorrer a 

empréstimos a serem obtidos através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
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Na realidade, o mercado de futuros e commodities (mercadorias) no Brasil vinha funcionando 

com baixa regulamentação, havendo aspectos operacionais que dispunham de pouca ou 

nenhuma normatização.  

 

 Esta característica operacional do mercado brasileiro de futuros e commodities 

(mercadorias), ou seja, a baixa regulamentação dos mercados organizados da Bolsa de 

Mercadorias e Futuros (BM&F), é o que explica a atual necessidade de um maior esforço de 

implantação de um sistema de acompanhamento completo pois, em comparação com as outras 

principais praças de negociação, a bolsa de futuros brasileira tem uma posição competitiva 

desfavorável, carecendo de que haja normatização de alguns aspectos regulatórios, conforme 

evidenciado no Quadro 9.1, a seguir. 

 

 Eurex CME CBOT Euronext. 

Liffe 

BM&F LME 

Negociação 

predominante 
100% 

eletrônica 

Viva-voz Viva-voz Eletrônica Viva-voz Eletrônica 

Especificação 

do cliente 
Até o 

encerramento 

Após 1 hora 

do negócio 

Após 1 hora 

do negócio 

Até o 

encerramento 

Até o 

encerramento 

Até o 

encerramento 

Gravação de 

ordens 
Obrigatória Recomendada Recomendada Obrigatória Não 

obrigatória 

Obrigatória 

Registro de 

ordens 
Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório Não 

obrigatório 

Obrigatório 

Supervisão 

intensiva 
Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Forma de 

constituição 
Com fins 

lucrativos 

Com fins 

lucrativos 

Com fins 

lucrativos 

Com fins 

lucrativos 

Sem fins 

lucrativos 

Sem fins 

lucrativos 

Clearing Subsidiária Departamento Independente Subsidiária Departamento Terceirizada 

Identificação 

de comitente 
Não Não Não Não Sim Sim 

  

 QUADRO 9.1. Comparação entre as características operacionais das principais bolsas de futuros 

 

 A forma de constituição das bolsas, de estruturação de suas câmaras de 

compensação (clearings) e o tipo de negociação predominante são características operacionais 

adaptáveis às circunstâncias que definem cada mercado (ou praça de negociação), como o 

aspecto da tradição do pregão viva-voz nas bolsas americanas. Não há regra, embora exista 

uma tendência de constituição de entidades com fins lucrativos como forma de aumentar a 
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profissionalização das bolsas e estabelecer o comprometimento com resultados, para a própria 

instituição e não apenas para seus membros (corretoras). 

 

 O tratamento dado ao cliente e às suas negociações são as características 

operacionais que definem um maior ou menor grau de confiabilidade do sistema da bolsa, por 

conseguinte, representa vantagem competitiva para estes mercados. A Bolsa de Mercadorias e 

Futuros (BM&F) trabalha com a identificação final do comitente (cliente da corretora), mas 

todas as bolsas consideram suficiente a especificação do cliente até, no máximo, o final do 

pregão, porque possibilita identificar o comitente através do intermediário pelo qual operou. 

 

 Os problemas da bolsa de futuros brasileira dizem respeito ao fato de não haver 

supervisão intensiva dos negócios, nem registro das ordens de negociação. Em alguns países o 

acompanhamento dos negócios é feito pelo próprio regulador, eletronicamente, mas pode ser 

feito pelas bolsas, mediante o princípio da auto-regulação. No Brasil, ainda não há supervisão 

intensiva, por parte do regulador ou da bolsa. O registro das ordens nas corretoras também 

precisa ser regulamentado, porque inexistiu, até antes de as competências sobre este mercado 

serem transferidas para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), controle da distribuição 

dos negócios, podendo haver privilegiamento de um cliente em detrimento de outro. A 

gravação das ordens é recomendada, mas não obrigatória, sendo utilizada apenas pelas 

instituições financeiras de maior porte como forma de assegurar um padrão de confiabilidade, 

perante os clientes.   

 

 Assim sendo, a questão dos maiores poderes delegados à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), não deveria ter causado reação de fiscalizados e tampouco divergência 

nas decisões judiciais, pois a normatização da Lei 10.303/2001 não teve um objetivo 

instrumental, mas atende a uma finalidade constitucional que é a do preceito do artigo 192 da 

Carta Magna (Do Sistema Financeiro Nacional – Capítulo IV do Título VII da CF/88). É 

preciso ter um órgão regulador aparelhado para dar a necessária transparência e proteção para 

que os investidores tenham um conjunto de regras que sejam respeitadas. Eles devem assumir 

os riscos do mercado de forma consciente e dispondo de todas as informações que lhes 

permitam tomar suas decisões de comprar e vender valores mobiliários. A CVM e as bolsas 

(de valores – BOVESPA e de futuros – BM&F) devem ter os recursos materiais, humanos e a 

independência para o pleno exercício de suas funções reguladoras (ou auto-reguladoras). Vale 
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dizer, mais do que nunca, no mercado globalizado, a posição do órgão regulador ganha uma 

importância sem precedentes, haja vista o impacto negativo dos escândalos financeiros nos 

Estados Unidos sobre os mercados mundiais. 

 

 Deve-se tirar lições definitivas desse diagnóstico, mas também fica evidente que é 

preciso investir no aspecto educativo, na maior transparência, na montagem de um sistema de 

distribuição e na crença de que é vital aumentar a confiança nas instituições. Assim, o preceito 

do artigo 192 da Constituição não deveria ser interpretado como uma norma de eficácia 

limitada cuja aplicação se faria somente a partir da edição de uma lei complementar, mas 

como um princípio do nosso ordenamento ou, na pior hipótese, como uma norma de eficácia 

contida, ou seja, cujo conteúdo deve ser aplicado até que surja a lei que o limitará.  

 

 Como princípio está bastante claro, porque, conceitualmente, as normas englobam 

não somente as regras escritas mas também os princípios admitidos, ao passo que, negar a 

aplicação dos seus incisos significaria dizer que nem o Banco Central (inciso IV), nem os 

órgãos fiscalizadores de seguro (SUSEP – Superintendência de Seguros Privados), resseguro 

(IRB – Instituto de Resseguros do Brasil), previdência (INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social) e capitalização (CVM – Comissão de Valores Mobiliários), do inciso II, 

teriam autorização para funcionar. 

 

 Finalmente, a constatação de que os agentes reguladores devem supervisionar 

conjuntamente para criar uma cultura e um modo de atuação homogêneos é fundamental, ao 

nosso ver, para a regulamentação do artigo 192 da Constituição, no que concerne à 

reestruturação do Sistema Financeiro Nacional (SFN). No Reino Unido e na Alemanha, esta 

constatação levou à integração de diferentes órgãos em uma autoridade reguladora 

responsável pela fiscalização de todos serviços financeiros, ou seja, seguros, previdência e 

bancário, preservando, por outro lado, a independência do Banco Central, enquanto 

autoridade monetária. No Brasil, há a pretensão de criação um órgão similar no futuro, mas, 

atualmente, ainda existe um órgão fiscalizador para cada atividade (seguros, previdência e 

serviços bancários).  

 

 Ademais, mesmo no estágio atual de desenvolvimento dessa matéria, entendemos 

que a cultura de proteção aos consumidores de serviços financeiros existente na Europa 
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poderia e deveria servir como incentivo para que os nossos reguladores desenvolvessem 

programas de orientação e educação de investidores, inclusive mediante o melhor 

conhecimento de dispositivos previstos no Código do Consumidor, visando a adoção de 

medidas para indenizar prejuízos causados aos consumidores de serviços disponíveis no 

mercado de capitais e no Sistema Financeiro, como um todo. Há que se considerar, também, a 

criação de Comissões Consultivas de Consumidores (ou investidores) e de Pequenas e Médias 

Empresas (ou participantes do mercado), para subsidiar as decisões dos reguladores de 

mercados no Brasil, a exemplo do que se verifica no Reino Unido, conforme evidenciado no 

item 6.2 desta dissertação. 

 

 A construção de um mercado de capitais forte é mais abrangente do que um 

projeto de reforma de lei ou do que medidas acertadas como a redução da carga tributária. Por 

isso requer uma grande mobilização, passando, necessariamente, pela credibilidade das 

instituições e do regulador, pela crença em regras estáveis, e pela confiança na economia e no 

seu potencial de desenvolvimento. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

Ação - é a menor fração do capital de uma sociedade anônima (empresa). As empresas 

emitem ações quando querem captar dinheiro para futuros investimentos. 

 

Ação escritural - uma ação que circula nos mercados de capitais sem a emissão de cautelas, 

sendo escrituradas por uma banco, que é o depositário das ações da empresa e que 

processa os pagamentos e transferências por meio da emissão de extratos bancários. 

 

Ação nominativa - é uma ação cuja cautela é nominal ao seu proprietário. A cautela, 

entretanto, não caracteriza a posse, que só é definida depois do lançamento no Livro 

Registro das Ações Nominativas. 

 

Ação ordinária - são ações que conferem ao acionista direito a voto na empresa, por ocasião 

da realização das assembléias de acionistas.  

 

Ação preferencial - são ações que garantem aos acionistas maior participação nos resultados 

da empresa, mas não dão direito a voto. A "preferência, no caso, diz respeito à 

distribuição dos resultados, ou seja, os acionistas preferencias recebem os dividendos 

antes dos outros.  

 

Agências de rating - empresas de renome, amplamente reconhecidas e respeitadas na análise 

de risco de instituições públicas e privadas, financeiras ou não. Por meio de análises 

criteriosas, estas agências atribuem uma classificação (rating) às empresas ou aos países 

analisados que serve como um indicador de risco para quem quer investir nesse país ou 

nessa empresa. Exemplos de agências de rating: S&P (Standard & Poor´s), Moody´s, 

Atlantic Rating, Lipper, etc. 

 

Ajuste diário - valor a ser pago/recebido em operações nos mercados derivativos. 

 

Alavancagem - estratégia que busca maximizar o uso de recursos de terceiros para aumentar o 

potencial de retorno de operações financeiras, aumentado consideravelmente o risco 
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delas. Por exemplo, no mercado financeiro é possível comprar posições futuras em 

ativos, sem necessidade de pagamento imediato (o pagamento é feito apenas na data de 

vencimento). Assim, com R$100 é possível assumir riscos de R$200 ou até de R$300. 

Ou seja, quando há ganho, o lucro é muito elevado, mas quando há perda o prejuízo é 

tão grande que há a necessidade de se trazer mais recursos para cobrir os compromissos 

preestabelecidos. 

 

Amicus curiae – o termo significa “amigo do juiz” e é utilizado em referência ao expert em 

determinado assunto, que se coloca à disposição do poder judiciário para auxiliar nas 

decisões que ultrapassaram a esfera administrativa. 

 

Arbitrador - é um participante do mercado que garante que o preço negociado a futuro seja 

sempre justo, seguindo determinadas regras mínimas. Isso é possível mediante uma 

operação chamada arbitragem. 

 

Arbitragem - estratégia financeira que busca aproveitar os desequilíbrios entre o preço atual e 

o preço futuro de dois ativos ou mercados. 

  

Ativo-objeto - o valor mobiliário ou commodity (mercadoria) admitido à negociação em 

pregão da bolsa de valores ou da bolsa de futuros, a que se refere a opção. 

 

Auditor independente – aquele credenciado para fazer auditoria nas instituições financeiras. 

 

Benchmark - parâmetro de comparação. Indicadores financeiros e econômicos são 

amplamente utilizados como benchmark na comparação com a rentabilidade de fundos 

de investimentos. Por exemplo, a maioria dos fundos de ações são comparados com o 

comportamento do índice BOVESPA. 

 

Black - mercado negro, mercado paralelo de compra e venda de moedas. 
 

Blue chip - ações de empresas sólidas negociadas nas bolsas de valores. 
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Bolsa de mercadorias - lugar onde se negociam mercadorias (commodities), tais como café, 

açúcar, algodão, etc. As negociações são feitas nos mercados a vista e de futuros. A 

maior bolsa de mercadorias do Brasil é a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), 

fundada em 1917. 

 

Bolsa de valores - lugar onde se negociam títulos e valores mobiliários. A negociação pode se 

dar por meio de pregão ao vivo ou eletrônico. Somente as ações mais negociadas 

participam do pregão ao vivo. A maior bolsa de valores do Brasil é a Bolsa de Valores 

de São Paulo (BOVESPA). A maior bolsa do mundo é a New York Stock Exchange 

(NYSE), localizada no nº11 da Wall Street, em Nova Iorque 

 

Bond - obrigação, título. Reconhecimento formal, por escrito, de uma dívida, pelo qual uma 

das partes, promete pagar certa importância, em determinada data futura, e mais juros, 

em datas prefixadas, até o vencimento. 

 

Bonificação - recebimento gratuito de um número de ação de acordo com o número de ações 

já possuídas. 

 

Boom - prosperidade. Uma rápida expansão nas atividades econômicas a níveis extremamente 

altos, em comparação com os padrões normais. 

 

Brady Bonds ou Bradies - papéis da dívida externa de países emergentes. 

 

Brokers – corretores de negócios. 

 

CAC - 40 - Compagnie des Agents de Change 40 Index - compreende 40 ações de empresas 

francesas negociadas na Paris Stock Exchange ponderadas com base no valor de 

mercado dessas empresas. 

 

Call – opção de compra 
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Câmara de Compensação (Clearing House) - instituição não ligada à bolsa, que garante o 

cumprimento e a integridade de todos os contratos assumidos por vendedores e 

compradores nas Bolsas de Valores. 

 

Captação - ato que objetiva levantar recursos visando o investimento em uma determinada 

atividade. 

 

Cash - dinheiro em espécie, pagamento em dinheiro, numerário, moeda corrente. 

 

C-Bond (Brazil Capitalization Bond) - atualmente é o mais líquido instrumento de dívida 

externa dentre todos os mercados emergentes. Foi emitido como parte da renegociação da 

dívida brasileira em 1994 (Plano Brady) e tem vencimento em 2014. Tem prazo de carência 

(não pagamento de parcelas de principal) até 2004, quando passa a pagar amortizações 

semestrais, e uma escala crescente de taxa de juros até 2001, quando são fixados em 8%. O 

nome Capitalization Bond - Bônus de Capitalizacão, vem do fato de que parte dos juros nos 

primeiros seis anos são capitalizados. O C-Bond não tem garantia de principal ou juros. 

 

CDB (Certificado de Depósito Bancário) - título de captação de recursos do setor privado. É o 

mais procurado pelo fato de ser transferível por endosso nominativo, ou seja poder ser 

vendido a qualquer hora dentro do prazo contratado, com pequeno deságio. A medida 

provisória 542 do Plano Real estabelece que, para os títulos pré-fixados, o prazo 

mínimo é de 30, 60 ou 90 dias. Para os títulos indexados em TR, o prazo mínimo é de 

120 dias. 

 

CDI (Certificado de Depósito Interbancário) - aplicação de prazo de 1 dia útil. O deposito 

interbancário é uma modalidade de investimento que os bancos usam para aplicar os 

seus recursos. 

 

Clearing - compensação. Sistema de pagamento internacional por compensação. 

 

Clearing House - câmara de compensação. 

 

Cobertura – depósito do ativo-objeto a que se refere a opção. 
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Comitente – investidor, cliente de uma corretora. 

 

Commercial paper - título comercial, de curto prazo, sem garantia real, emitido por empresas, 

podendo ser objeto de colocação junto a investidores por parte de instituições 

financeiras. Tem característica de nota promissória comercial, ao portador, com deságio 

sobre o valor nominal, sem coobrigação de uma instituição financeira e sem cláusula de 

juros e correção monetária. 

 

Commodities – mercadorias padronizadas negociadas sob a forma de contratos em bolsas de 

mercadorias. Exemplo: soja, trigo, boi, etc. 

 

Companhia aberta – é aquela cujos valores mobiliários que emite são negociados na bolsa de 

valores. 

 

Companhia fechada – é aquela para qual não se admite negociação de valores em bolsa. 

 

Compliance – auditoria feita em instituições financeiras. 

 

Contratos futuros – são os ativos negociados nos mercados futuros. 

 

Contratos padronizados – são aqueles que atendem a um conjunto de especificações da Bolsa. 

 

Contraparte – a outra parte envolvida em uma negociação.  Costuma-se falar também que a 

contraparte é a outra “ponta”  da negociação. 

 

Corretor - profissional ligado a uma corretora responsável por realizar as ordens dos seus 

clientes. 

 

Cotação - preço dos títulos, ações, moedas estrangeiras ou mercadorias. O termo é usado 

principalmente nas bolsas valores ou de mercadorias. 
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Coupom - taxa de juros paga acima de um índice financeiro, como TR, variação cambial, etc. 

Por exemplo, um título que rende variação cambial mais o coupom de 15% aa. 

 

Custódia - serviço de "guarda" de títulos pelas instituições autorizadas para seus detentores. 

 

DAX - O DAX compreende 30 blue chips alemãs cotadas na FWB - Frankfurter 

Wertpapierbörse. O critério de seleção é o volume negociado nos últimos 12 meses e o 

valor de mercado da empresa. 

 

Day trade - operação e compra/venda, e vice-versa, realizada para obter ganhos financeiro em 

um mesmo dia. 

 

Dealer - operador de títulos (de câmbio ou de Bolsa). Distribuidor, negociante. No mercado 

de capitais é o “comerciante” que mantém estoques de determinados títulos e 

geralmente se especializa em comprar ou vender certas classes de títulos, dando 

cotações firmes e permanentes de compra e venda. 

 

Debênture - título emitido por uma empresa para captar recursos, visando investimento ou 

financiamento de capital de giro. 

 

Derivativos - instrumentos financeiros originados de um outro ativo para liquidação em uma 

data futura. Seus valores e características de negociação estão relacionados a um ativo 

predeterminado (dólar, ações). Estas operações não exigem liquidação financeira no 

momento do fechamento. A liquidação é feita por diferença de preços em uma data 

futura. Exemplos de derivativos: Swap, Opções, Futuro, Termo, etc. 

 

Deságio - diferença, para menos, entre o valor nominal e o preço de negociação de um título. 

 

DI - taxa de referência no mercado de juros, originada da média negociada entre instituições 

financeiras. 

 

DDI - taxa de juros DI sintética de dólar. 
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Direito de subscrição - direito do acionista de adquirir, pelo preço de emissão, ações 

provenientes de uma nova emissão, proporcional ao número de ações que já possui. 

 

Disclosure - transparência das informações sobre o mercado para todos os seus participantes. 

 

Dividendos - valor recebido pelo acionista proveniente de uma parcela dos lucros da empresa, 

determinados no seu estatuto. 

 

Dow Jones Industrial - O Dow Jones é calculado com base no preço das 30 mais negociadas 

blue chips americanas, principalmente empresas industriais, e representa entre 15% e 

20% do valor de mercado das ações da NYSE - New York Stock Exchange. 

 

EI Bond (Eligible Interest Bond) - Foi emitido como parte da renegociação da dívida 

brasileira em 1994 (Plano Brady) e tem vencimento em 2006. Teve um prazo de carência até 

1997, quando passou a pagar amortizações semestrais crescentes, e paga juros de Libor de 6 

meses mais 0,8125%, também semestralmente. O EI Bond não tem garantia de principal ou 

juros. 

 

Elegibles - haveres ou obrigações computáveis pelas autoridades monetárias para efeito de 

cálculo de ativos rentáveis e encaixe legal. 

 

Enforcement  – fiscalização exercida pelo órgão regulador. 

 

Especulador - pessoa que busca auferir ganhos financeiros por meio da compra e venda de 

ativos financeiros. 

 

Eurobonds (eurobônus) - títulos de médio e longo prazos, emitidos para captação de recursos 

no mercado internacional, à taxa de juros pré-fixada. O Banco do Brasil é o maior banco 

brasileiro distribuidor de títulos no mercado externo. 

 

Eurodollars (eurodólares)- são depósitos feitos em dólares norte-americanos em bancos 

comerciais situados fora dos Estados Unidos. O termo não quer dizer que o depósito 
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deverá ser mantido em um banco europeu, não obstante esse mercado ser centralizado 

na praça de Londres. 

 

Exchange – este termo se refere à atividade de troca, compra e venda de títulos. No setor 

financeiro, exchange indica locais onde ações, bônus e mercadorias são compradas e 

vendidas ou comercializadas.  

 

Ex-dividendo - condição que significa que por determinado período, após a transação de uma 

ação, o vendedor reterá os dividendos. Em decorrência disso, o preço da ação sofrerá 

uma redução. 

 

Exercício – a operação através da qual o titular da opção exerce o seu direito de comprar ou 

vender o ativo-objeto da opção. 

 

FGV-100 - calculado e mantido pela FGV, este índice reflete o comportamento de uma 

carteira teórica formada por ações de 100 empresas privadas não financeiras brasileiras, 

levando em consideração, para sua composição, critérios de qualidade da empresa. 

 

Foreign Exchange (FX) - geralmente este termo se aplica à negociação ou troca de moedas 

estrangeiras. Câmbio. 

 

Forward – designação de uma negociação a futuro. Por exemplo, uma taxa de juros forward é 

uma negociação de taxa de juros a futuro. 

 

Forward Rate Agreement  (FRA) - operação de hedge de taxas de juros. Cobertura de uma 

taxa flutuante para cobrir uma fixa. 

 

Front running – é uma prática irregular de mercado, que se caracteriza pelo fato de o 

intermediário se interpor à negociação de seu cliente, comprando, antecipadamente, o 

ativo que interessa ao mesmo, para vender-lhe a um preço maior e obter um lucro 

ilícito. Nesse tipo de irregularidade, há conflito de interesse porque, eticamente, a 

atuação do corretor como contraparte não condiz com a sua função de intermediador. 
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FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - compreende as ações das 100 

maiores empresas da Grã-Bretanha, ponderadas com base no seu valor de mercado. 

 

Futuro de índice BOVESPA - preço do IBOVESPA em datas futuras pré definidas pela Bolsa 

de Mercadorias e de Futuros (BM&F). 

 

Garantia - o depósito na bolsa de valores ou na bolsa de futuros de margem ou cobertura. 

 

Hedge - instrumento que visa proteger operações financeiras do risco de grandes variações de 

preço em um determinado ativo. 

 

Hedgers - pessoa que realiza operação no mercado financeiro para proteger determinada 

quantia de variações de preços. 

 

IBOVESPA - compreende as ações que, em conjunto, representaram 80% da liquidez do 

mercado à vista nos doze meses anteriores na Bolsa de Valores de São Paulo. Como 

critério adicional, exige-se que a ação apresente, no mínimo, 80% de presença nos 

pregões do período. A participação de cada ação na carteira tem relação direta com a 

liquidez desse título no mercado à vista. 

 

Inquérito administrativo – procedimento instaurado na esfera administrativa para punição de 

ilícitos e irregularidades cometidas. 

 

Intermediários – corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários ou de 

commodities. 

 

Insider trading – é uma prática irregular de mercado, que se baseia no fato de uma pessoa 

dispor de informação privilegiada e utilizá-la nos seus negócios particulares ou de 

terceiros que representa. É um ilícito porque coloca os demais participantes do mercado 

em condições de desigualdade, na medida em que não dispõem da mesma informação. 

 

Investidores Institucionais - nome dado a investidores do mercado mobiliário, como 

Entidades de Previdência Privada Fechadas e Abertas, Sociedades Seguradoras, Fundos 
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Mútuos de Investimentos, Investidores Institucionais Estrangeiros, Sociedades de 

Capitalização. 

 

Joint venture – é um empreendimento conjunto, implementado em parceria por duas ou mais 

empresas. 

 

Lançador da opção - o lançador se obriga a fazer a transação assumida sempre e quando o 

titular desejar. Em contrapartida, recebe do titular pagamento sob a forma de um 

prêmio. 

 

Lançamento – operação que dá origem aos contratos futuros negociados no mercado. 

 

Letra de câmbio - título negociável no mercado, consistindo de uma ordem de pagamento em 

que uma pessoa (sacador ou emitente) ordena que uma segunda pessoa (sacado) pague 

um determinada quantia a uma terceira pessoa (tomador ou beneficiário). 

 

Letra do Tesouro - qualquer título emitido pelo governo federal, com prazo fixo e que paga 

juros de mercado. Recebem também o nome de títulos da dívida pública. 

 

LIBOR (London Interbank Ordinary Rate) - é a taxa de juros cobrada sobre os empréstimos 

em moeda estrangeira e que vigora no mercado financeiro internacional de Londres.  

 

Liquidez - capacidade que um título tem de ser convertido em moeda. A liquidez absoluta só é 

conferida ao papel-moeda, todos os outros títulos tendo liquidez inferior, que varia 

conforme o investimento e a conjuntura econômica. 

 

Lote-padrão – a quantidade de ativo-objeto a que se refere necessariamente cada opção. 

 

Margem - montante, fixado pelas bolsas de valores, a ser depositado em dinheiro, títulos ou 

valores mobiliários, pelo cliente que efetua uma operação, na qual a liquidação só 

acontece numa data futura. 

 

Margem de Garantia - valor a ser depositado como garantia de operações. 
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Membro de Compensação - faz parte da Câmara de Compensação, escolhido sob rigorosos 

critérios. Os membros de compensação são responsáveis pelo cumprimento dos 

contratos sob sua responsabilidade. 

 

Mercado de balcão - é a negociação de títulos fora da bolsa de valores. Pode ser organizado, 

ou seja, negociação autorizada ou não organizado. 

 

Mercado de crédito - onde se realizam operações de financiamento a curto e médio prazos, 

consumo corrente e dos bens duráveis, além do capital de giro das empresas. Os 

principais atuantes deste mercado são bancos comerciais e múltiplos, além de 

companhias financeiras. 

 

Mercado de valores mobiliários - é aquele em que se negocia valores mobiliários e os 

derivativos sobre esses valores mobiliários. 

 

Mercado futuro - operações que não envolvem caixa que são realizadas para liquidação em 

uma data futura. 

 

Mercado não organizado - mercado em que as partes negociam diretamente, através de 

operações não cursadas em um pregão, não havendo transparência dos preços. 

 

Mercado organizado - mercado competitivo, em que existe apregoamento dos ativos 

negociados. 

 

Mercado primário - mercado onde são realizadas as colocações iniciais de ações e títulos 

mobiliários com o objetivo de se obterem recursos para investimentos próprios. 

 

Mercado secundário - mercado onde são realizadas operações com os títulos lançados no 

mercado primário, objetivando dar liquidez aos seus ativos financeiros. 

 

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) - Bolsa 

americana que negocia ações de empresas de tecnologia e de venture capital. 
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Nasdaq Composite Index - o Nasdaq Composite Index mede todas as ações listadas na Nasdaq 

Stock Market . O índice é ponderado com base no valor de mercado da empresa e 

compreende mais de 5,000 empresas americanas. 

 

Non-deliverable Forwards (NDFs) – contratos de hedge cambial. 

 

Opção - contrato que garante ao comprador o direito de compra (opção de compra) ou de 

venda (opção de venda) de um determinado ativo em uma data futura. 

 

Opção americana - o comprador da opção tem direito de exercer a opção a qualquer tempo até 

a data de vencimento. 

 

Opção de compra (Call) - compra ou venda de um direito de comprar um determinado ativo a 

um preço e data predeterminados. 

 

Opção de venda (Put) - compra ou venda de um direito de vender um determinado ativo a um 

preço e data predeterminados. 

 

Opção européia - o comprador da opção tem o direito de exercício somente na data de 

vencimento. 

 

Open interest  - valor financeiro de uma certa quantidade de contratos futuros em aberto. 

 

Open market - mercado aberto. Mercado em que o governo coloca ou resgata títulos de sua 

emissão, visando aumentar ou diminuir a liquidez da economia. 

 

Operação a termo - contrato realizado previamente entre partes, no qual se determinam o 

valor de um ativo no futuro, prazo de vencimento do contrato e a forma de liquidação. 

 

Overnight – depósitos baseados em aplicação de recursos financeiros excedentes da posição 

diária, ao final do expediente, no mercado especializado, rendendo juros para retorno 

após a abertura do expediente do dia útil seguinte. 
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Over The Counter (OTC) – mercado de balcão desorganizado, onde não há apregoamento dos 

ativos negociados e, por conseguinte, não se verifica transparência dos preços 

praticados. 
 
Portifólio - carteira de títulos negociáveis, pertencentes a um indivíduo ou instituição. Termo 

usado para designar a soma dos investimentos, valores e papéis comerciais possuídos 

por um banco ou outra organização de investimento. 

 

Posição - termo usado para designar o somatório das obrigações ou contratos com vencimento 

futuro. Conforme a natureza do saldo, a posição será de lançador ou de titular e, 

conforme a garantia prestada, será coberta ou descoberta. 

 

Posição sintética – é aquela que simula o comportamento de duas posições simples 

combinadas, sendo-lhes equivalente. 

 

Preço de exercício - o preço pelo qual o titular terá o direito de comprar ou vender a totalidade 

dos ativos objeto da opção. 

 

Pregão - local onde são realizadas operações nas bolsas de valores e nas bolsas de 

mercadorias e futuros. 

 

Prêmio - o preço de negociação da opção em pregão da bolsa de valores ou da bolsa de 

mercadorias e futuros. 

 

PTAX 800 - cotação média entre os negócios em dólar realizados no dia anterior. 

 

PU - valor presente calculado para cada 1,00 (uma unidade de moeda) a ser pago por um 

título cujas taxas de juros geralmente são conhecidas previamente. A sigla significa 

preço unitário. 

 

Put – opção de venda. 

 



 121 

Quotation - cotação, preço. Informe acerca do preço de produtos, feito pelo vendedor ao 

comprador. 

 

Rate - razão (relação entre duas quantidades); percentagem, taxa (de juros, de câmbio). 

 

Renda fixa - títulos de renda fixa têm remuneração discriminada anteriormente e geralmente 

no corpo do documento. São exemplos os certificados de depósito bancário, letras do 

tesouro, cadernetas de poupança e títulos de crédito. 

 

Renda variável - títulos cuja remuneração não é discriminada anteriormente, mas depende das 

condições de mercado. Como exemplos temos as ações, commodities (mercadorias) e 

fundos relacionados. 

 

Retorno - resultado esperado ou realizado por um investimento. 

 

Risco - incerteza associada ao retorno de um investimento. Geralmente é representado pelo 

desvio padrão, ou seja, pela oscilação das taxas de retorno em torno de sua média. 

 

Risco não sistemático - risco específico a um determinado ativo. 

 

Risco sistemático - risco relativo ao sistema, sendo influenciado por fatores/decisões 

macroeconômicas. 

 

Securities - títulos (ações, obrigações, valores). 

 

SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) - Sistema computadorizado, em tempo 

real, do Banco Central, ao qual apenas as instituições credenciadas no mercado 

financeiro têm acesso. A função do SELIC é receber o título do vendedor e transferí-lo 

ao comprador, ao mesmo tempo em que recebe o dinheiro do comprador e o repassa ao 

vendedor. Através do SELIC os negócios têm liquidação imediata. O SELIC também 

monitora as reservas financeiras dos bancos.  
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Série – são as opções do mesmo tipo (call ou put) lançadas sobre o mesmo ativo-objeto, tendo 

a mesma data de vencimento e o mesmo preço de exercício. 

 

Sociedade anônima - modelo jurídico de uma empresa que designa responsabilidades até o 

capital investido (ações). 

 

Sociedade anônima de capital aberto - companhias registradas na CVM, sendo autorizadas a 

distribuir e a negociar títulos mobiliários próprios no mercado aberto. 

 

Sociedade anônima de capital fechado - não são registradas na CVM, podendo somente 

negociar títulos mobiliários sob a característica de uma transação privada. 
 
Spot  - contrato à vista. 

 

Spreads - diferença entre o custo de um ativo e seu preço de venda. É o ganho auferido pela 

instituição financeira nas suas transações. 

 

Surveillance - é o termo técnico, na língua inglesa, utilizado pelo mercado para referir-se à 

atividade de supervisão das negociações, geralmente por parte de uma entidade 

reguladora. 

 

Swap - operações de câmbio onde há a compra à vista e a simultânea venda a prazo da moeda. 

Visa proteger de riscos cambiais durante o prazo de vigência da transação. Também 

conhecido como hedge cambial. Operações simultâneas de compra e venda de moedas, 

com prazos e valores idênticos. Trocas de fluxo de caixa, de moedas ou de juros. 

 
Tag - rótulo, etiqueta, papeleta. 

 

Tag along – obrigação de fazer oferta pública de compra das ações dos minoritários, no caso 

de fechamento de capital ou transferência de controle acionário de uma companhia aberta, na 

proporção de oitenta por cento do preço pago pelas ações ao controlador. 

 

Taxa Over Selic - é a taxa que regula as operações diárias para financiamento dos títulos 

públicos federais. 
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Titular da opção - é o comprador da opção, aquele que tem o direito de exercê-la, pagando ao 

lançador um prêmio por este direito. 

 

Tomador - aquele que adquire uma posição comprada em determinado ativo. 

 

Traders - o mesmo que dealers. 

 

Underwriting - processo de emissão de ações mediante subscrição pública, no qual a empresa 

emissora nomeia uma instituição financeira que será responsável pela colocação deste 

papel no mercado. 

 

Valor futuro - é o valor de um investimento projetado no futuro, dado um determinado 

período e considerando-se uma taxa de juros. 

 

Valores mobiliários – são os títulos emitidos pelas sociedades anônimas, com o objetivo de 

captar investimentos para o financiamento da empresa. Valores mobiliários podem ser 

ações, partes beneficiárias, debêntures, bônus de subscrição, certificados de depósitos de 

valores mobiliários, e outros títulos criados ou emitidos pelas sociedades anônimas, a 

critério do Conselho Monetário Nacional. Atualmente, a definição legal de valor 

mobiliário também passou a englobar as mercadorias e os futuros negociados na 

BM&F. 

 

Valor nominal de uma ação - valor da ação encontrado pela divisão entre o capital social da 

empresa e o número de ações emitidas. 

 

Valor presente líquido - expressão utilizada em finanças que objetiva determinar qual seria o 

valor atual de um investimento, descontando um fluxo de caixa predeterminado sob taxa 

de juros. 

 

Value at risk (V@R) - medida do risco de mercado do investimento. O objetivo do V@R é 

medir, baseado em modelo estatístico, qual a perda máxima que o valor de um 

investimento pode sofrer em um período determinada. Por exemplo, uma carteira com 
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V@R de 2% segue uma política de investimentos que visa a limitar as possíveis perdas, 

em condições normais de mercado, a no máximo 2% do patrimônio líquido investido 

em um determinado período de tempo. O método de cálculo envolve, por exemplo, a 

utilização de um intervalo de confiança de 99%, sendo que este intervalo indica que de 

cada 100 resultados, apenas 1 apresentará perda superior à estimada pelo V@R. 

 

Vencimento – prazo até o qual se pode exercer a opção, e a partir do qual o direito de comprar 

ou vender se extingue. 

 

Venture capital – capital de risco. 

 

Volatilidade - indica o grau de oscilação (variação positiva ou negativa) do preço de um ativo 

em um determinado período de tempo. É a mais conhecida e utilizada medida de risco. 

 

Volatilidade histórica – é o desvio-padrão dos preços de um ativo-objeto em um determinado 

período, ou seja, uma volatilidade estimada. 

 

Volatilidade implícita – é a volatilidade instantânea de negociação de um título no mercado. 

Não se confunde com a volatilidade estimativa baseada no desvio-padrão dos preços de 

um ativo, que é uma previsão de uma volatilidade futura. 

 

Volatilidade intradiária – é a volatilidade que se verifica pela maior oscilação do preço de um 

ativo, durante um mesmo dia. 
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APÊNDICE A – Cálculo da Volatilidade Histórica para o Período entre 13.02 e 

08.03.2001 (16 iterações) 

 

Volatilidade do dia 13.02 

Data Preço de  
Fechamento 

da Ação  

Retorno 
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

13/12/00 2,12     
14/12/00 2,14 1,0094 0,0094 0,0118 0,0001 
15/12/00 2,05 0,9579 -0,0430 -0,0406 0,0016 
18/12/00 2,06 1,0049 0,0049 0,0073 0,0001 
19/12/00 2,14 1,0388 0,0381 0,0405 0,0016 
20/12/00 1,99 0,9299 -0,0727 -0,0703 0,0049 
21/12/00 2,01 1,0101 0,0100 0,0124 0,0002 
22/12/00 2,07 1,0299 0,0294 0,0318 0,0010 
26/12/00 2,10 1,0145 0,0144 0,0168 0,0003 
27/12/00 2,19 1,0429 0,0420 0,0444 0,0020 
28/12/00 2,13 0,9726 -0,0278 -0,0254 0,0006 
02/01/01 2,06 0,9671 -0,0334 -0,0310 0,0010 
03/01/01 2,29 1,1117 0,1058 0,1083 0,0117 
04/01/01 2,34 1,0218 0,0216 0,0240 0,0006 
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0502 0,0025 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0247 0,0006 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0199 0,0004 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0107 0,0001 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0155 0,0002 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0151 0,0002 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0155 0,0002 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0240 0,0006 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0503 0,0025 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0151 0,0002 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0145 0,0002 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0062 0,0000 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0153 0,0002 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0104 0,0001 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0063 0,0000 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0196 0,0004 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0201 0,0004 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 -0,0021 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0637 0,0041 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0024 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0223 0,0005 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0024 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0229 0,0005 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0227 0,0005 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0174 0,0003 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0432 0,0019 

  soma -0,0939 Soma 0,0426 
  média -0,0024 Volatilidade 0,0335 
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Volatilidade do dia 14.02 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

14/12/00 2,14     
15/12/00 2,05 0,9579 -0,0430 -0,0415 0,0017 
18/12/00 2,06 1,0049 0,0049 0,0063 0,0000 
19/12/00 2,14 1,0388 0,0381 0,0396 0,0016 
20/12/00 1,99 0,9299 -0,0727 -0,0712 0,0051 
21/12/00 2,01 1,0101 0,0100 0,0115 0,0001 
22/12/00 2,07 1,0299 0,0294 0,0309 0,0010 
26/12/00 2,10 1,0145 0,0144 0,0159 0,0003 
27/12/00 2,19 1,0429 0,0420 0,0434 0,0019 
28/12/00 2,13 0,9726 -0,0278 -0,0263 0,0007 
02/01/01 2,06 0,9671 -0,0334 -0,0319 0,0010 
03/01/01 2,29 1,1117 0,1058 0,1073 0,0115 
04/01/01 2,34 1,0218 0,0216 0,0231 0,0005 
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0512 0,0026 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0238 0,0006 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0189 0,0004 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0116 0,0001 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0146 0,0002 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0160 0,0003 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0146 0,0002 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0250 0,0006 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0494 0,0024 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0142 0,0002 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0155 0,0002 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0071 0,0001 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0143 0,0002 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0114 0,0001 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0072 0,0001 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0205 0,0004 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0210 0,0004 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 -0,0031 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0646 0,0042 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0015 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0232 0,0005 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0015 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0238 0,0006 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0218 0,0005 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0164 0,0003 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0441 0,0019 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0471 0,0022 

  soma -0,0577 Soma 0,0447 
  média -0,0015 Volatilidade 0,0343 
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Volatilidade do dia 15.02 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

15/12/00 2,05     
18/12/00 2,06 1,0049 0,0049 0,0054 0,0000 
19/12/00 2,14 1,0388 0,0381 0,0386 0,0015 
20/12/00 1,99 0,9299 -0,0727 -0,0722 0,0052 
21/12/00 2,01 1,0101 0,0100 0,0105 0,0001 
22/12/00 2,07 1,0299 0,0294 0,0299 0,0009 
26/12/00 2,10 1,0145 0,0144 0,0149 0,0002 
27/12/00 2,19 1,0429 0,0420 0,0425 0,0018 
28/12/00 2,13 0,9726 -0,0278 -0,0273 0,0007 
02/01/01 2,06 0,9671 -0,0334 -0,0329 0,0011 
03/01/01 2,29 1,1117 0,1058 0,1064 0,0113 
04/01/01 2,34 1,0218 0,0216 0,0221 0,0005 
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0521 0,0027 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0228 0,0005 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0180 0,0003 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0126 0,0002 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0136 0,0002 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0170 0,0003 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0136 0,0002 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0259 0,0007 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0484 0,0023 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0132 0,0002 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0164 0,0003 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0081 0,0001 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0134 0,0002 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0123 0,0002 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0082 0,0001 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0215 0,0005 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0220 0,0005 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 -0,0041 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0656 0,0043 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0005 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0242 0,0006 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0005 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0248 0,0006 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0208 0,0004 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0155 0,0002 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0451 0,0020 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0461 0,0021 
14/02/01 2,01 0,9950 -0,0050 -0,0045 0,0000 

  soma -0,0197 Soma 0,0430 
  média -0,0005 Volatilidade 0,0336 
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Volatilidade do dia 16.02 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

18/12/00 2,06     
19/12/00 2,14 1,0388 0,0381 0,0391 0,0015 
20/12/00 1,99 0,9299 -0,0727 -0,0717 0,0051 
21/12/00 2,01 1,0101 0,0100 0,0110 0,0001 
22/12/00 2,07 1,0299 0,0294 0,0304 0,0009 
26/12/00 2,10 1,0145 0,0144 0,0154 0,0002 
27/12/00 2,19 1,0429 0,0420 0,0430 0,0018 
28/12/00 2,13 0,9726 -0,0278 -0,0268 0,0007 
02/01/01 2,06 0,9671 -0,0334 -0,0324 0,0010 
03/01/01 2,29 1,1117 0,1058 0,1069 0,0114 
04/01/01 2,34 1,0218 0,0216 0,0226 0,0005 
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0516 0,0027 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0233 0,0005 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0185 0,0003 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0121 0,0001 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0141 0,0002 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0165 0,0003 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0141 0,0002 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0254 0,0006 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0490 0,0024 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0137 0,0002 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0159 0,0003 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0076 0,0001 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0139 0,0002 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0118 0,0001 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0076 0,0001 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0210 0,0004 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0215 0,0005 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 -0,0035 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0650 0,0042 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0010 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0237 0,0006 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0010 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0243 0,0006 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0213 0,0005 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0160 0,0003 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0446 0,0020 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0466 0,0022 
14/02/01 2,01 0,9950 -0,0050 -0,0039 0,0000 
15/02/01 1,98 0,9851 -0,0150 -0,0140 0,0002 

  soma -0,0396 Soma 0,0432 
  média -0,0010 Volatilidade 0,0337 
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Volatilidade do dia 19.02 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

19/12/00 2,14     
20/12/00 1,99 0,9299 -0,0727 -0,0693 0,0048 
21/12/00 2,01 1,0101 0,0100 0,0133 0,0002 
22/12/00 2,07 1,0299 0,0294 0,0327 0,0011 
26/12/00 2,10 1,0145 0,0144 0,0177 0,0003 
27/12/00 2,19 1,0429 0,0420 0,0453 0,0021 
28/12/00 2,13 0,9726 -0,0278 -0,0245 0,0006 
02/01/01 2,06 0,9671 -0,0334 -0,0301 0,0009 
03/01/01 2,29 1,1117 0,1058 0,1092 0,0119 
04/01/01 2,34 1,0218 0,0216 0,0249 0,0006 
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0493 0,0024 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0256 0,0007 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0208 0,0004 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0098 0,0001 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0164 0,0003 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0141 0,0002 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0165 0,0003 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0231 0,0005 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0513 0,0026 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0160 0,0003 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0136 0,0002 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0053 0,0000 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0162 0,0003 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0095 0,0001 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0053 0,0000 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0187 0,0003 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0192 0,0004 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 -0,0012 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0627 0,0039 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0033 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0214 0,0005 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0033 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0220 0,0005 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0236 0,0006 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0183 0,0003 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0423 0,0018 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0489 0,0024 
14/02/01 2,01 0,9950 -0,0050 -0,0016 0,0000 
15/02/01 1,98 0,9851 -0,0150 -0,0117 0,0001 
16/02/01 1,88 0,9495 -0,0518 -0,0485 0,0024 

  soma -0,1295 Soma 0,0440 
  média -0,0033 Volatilidade 0,0340 
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Volatilidade do dia 20.02 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

20/12/00 1,99     
21/12/00 2,01 1,0101 0,0100 0,0121 0,0001 
22/12/00 2,07 1,0299 0,0294 0,0316 0,0010 
26/12/00 2,10 1,0145 0,0144 0,0165 0,0003 
27/12/00 2,19 1,0429 0,0420 0,0441 0,0019 
28/12/00 2,13 0,9726 -0,0278 -0,0256 0,0007 
02/01/01 2,06 0,9671 -0,0334 -0,0313 0,0010 
03/01/01 2,29 1,1117 0,1058 0,1080 0,0117 
04/01/01 2,34 1,0218 0,0216 0,0237 0,0006 
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0505 0,0025 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0244 0,0006 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0196 0,0004 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0109 0,0001 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0152 0,0002 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0153 0,0002 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0153 0,0002 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0243 0,0006 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0501 0,0025 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0148 0,0002 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0148 0,0002 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0064 0,0000 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0150 0,0002 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0107 0,0001 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0065 0,0000 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0198 0,0004 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0203 0,0004 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 -0,0024 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0639 0,0041 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0021 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0225 0,0005 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0021 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0232 0,0005 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0225 0,0005 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0171 0,0003 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0434 0,0019 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0477 0,0023 
14/02/01 2,01 0,9950 -0,0050 -0,0028 0,0000 
15/02/01 1,98 0,9851 -0,0150 -0,0129 0,0002 
16/02/01 1,88 0,9495 -0,0518 -0,0497 0,0025 
19/02/01 1,83 0,9734 -0,0270 -0,0248 0,0006 

  soma -0,0838 Soma 0,0397 
  média -0,0021 Volatilidade 0,0323 
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Volatilidade do dia 21.02 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

21/12/00 2,01     
22/12/00 2,07 1,0299 0,0294 0,0328 0,0011 
26/12/00 2,10 1,0145 0,0144 0,0178 0,0003 
27/12/00 2,19 1,0429 0,0420 0,0454 0,0021 
28/12/00 2,13 0,9726 -0,0278 -0,0244 0,0006 
02/01/01 2,06 0,9671 -0,0334 -0,0300 0,0009 
03/01/01 2,29 1,1117 0,1058 0,1093 0,0119 
04/01/01 2,34 1,0218 0,0216 0,0250 0,0006 
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0492 0,0024 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0257 0,0007 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0209 0,0004 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0097 0,0001 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0165 0,0003 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0141 0,0002 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0165 0,0003 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0230 0,0005 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0513 0,0026 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0161 0,0003 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0135 0,0002 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0052 0,0000 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0163 0,0003 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0094 0,0001 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0053 0,0000 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0186 0,0003 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0191 0,0004 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 -0,0012 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0627 0,0039 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0034 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0213 0,0005 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0034 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0219 0,0005 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0237 0,0006 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0184 0,0003 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0422 0,0018 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0490 0,0024 
14/02/01 2,01 0,9950 -0,0050 -0,0016 0,0000 
15/02/01 1,98 0,9851 -0,0150 -0,0116 0,0001 
16/02/01 1,88 0,9495 -0,0518 -0,0484 0,0023 
19/02/01 1,83 0,9734 -0,0270 -0,0236 0,0006 
20/02/01 1,76 0,9617 -0,0390 -0,0356 0,0013 

  soma -0,1328 Soma 0,0409 
  média -0,0034 Volatilidade 0,0328 
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Volatilidade do dia 22.02 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

22/12/00 2,07     
26/12/00 2,10 1,0145 0,0144 0,0202 0,0004 
27/12/00 2,19 1,0429 0,0420 0,0478 0,0023 
28/12/00 2,13 0,9726 -0,0278 -0,0220 0,0005 
02/01/01 2,06 0,9671 -0,0334 -0,0276 0,0008 
03/01/01 2,29 1,1117 0,1058 0,1117 0,0125 
04/01/01 2,34 1,0218 0,0216 0,0274 0,0008 
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0468 0,0022 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0281 0,0008 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0233 0,0005 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0073 0,0001 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0189 0,0004 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0117 0,0001 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0189 0,0004 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0206 0,0004 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0538 0,0029 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0185 0,0003 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0111 0,0001 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0028 0,0000 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0187 0,0003 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0070 0,0000 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0028 0,0000 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0162 0,0003 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0167 0,0003 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 0,0013 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0602 0,0036 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0058 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0189 0,0004 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0058 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0195 0,0004 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0261 0,0007 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0208 0,0004 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0398 0,0016 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0514 0,0026 
14/02/01 2,01 0,9950 -0,0050 0,0009 0,0000 
15/02/01 1,98 0,9851 -0,0150 -0,0092 0,0001 
16/02/01 1,88 0,9495 -0,0518 -0,0460 0,0021 
19/02/01 1,83 0,9734 -0,0270 -0,0211 0,0004 
20/02/01 1,76 0,9617 -0,0390 -0,0332 0,0011 
21/02/01 1,65 0,9375 -0,0645 -0,0587 0,0034 

  soma -0,2268 Soma 0,0433 
  média -0,0058 Volatilidade 0,0338 
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Volatilidade do dia 23.03 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

26/12/00 2,10     
27/12/00 2,19 1,0429 0,0420 0,0465 0,0022 
28/12/00 2,13 0,9726 -0,0278 -0,0233 0,0005 
02/01/01 2,06 0,9671 -0,0334 -0,0289 0,0008 
03/01/01 2,29 1,1117 0,1058 0,1104 0,0122 
04/01/01 2,34 1,0218 0,0216 0,0261 0,0007 
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0481 0,0023 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0268 0,0007 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0220 0,0005 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0085 0,0001 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0176 0,0003 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0129 0,0002 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0177 0,0003 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0219 0,0005 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0525 0,0028 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0172 0,0003 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0124 0,0002 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0041 0,0000 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0174 0,0003 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0083 0,0001 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0041 0,0000 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0175 0,0003 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0179 0,0003 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 0,0000 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0615 0,0038 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0045 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0202 0,0004 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0045 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0208 0,0004 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0248 0,0006 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0195 0,0004 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0410 0,0017 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0501 0,0025 
14/02/01 2,01 0,9950 -0,0050 -0,0004 0,0000 
15/02/01 1,98 0,9851 -0,0150 -0,0105 0,0001 
16/02/01 1,88 0,9495 -0,0518 -0,0473 0,0022 
19/02/01 1,83 0,9734 -0,0270 -0,0224 0,0005 
20/02/01 1,76 0,9617 -0,0390 -0,0345 0,0012 
21/02/01 1,65 0,9375 -0,0645 -0,0600 0,0036 
22/02/01 1,76 1,0667 0,0645 0,0691 0,0048 

  soma -0,1766 Soma 0,0478 
  média -0,0045 Volatilidade 0,0355 
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Volatilidade do dia 28.02 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

27/12/00 2,19     
28/12/00 2,13 0,9726 -0,0278 -0,0233 0,0005 
02/01/01 2,06 0,9671 -0,0334 -0,0290 0,0008 
03/01/01 2,29 1,1117 0,1058 0,1103 0,0122 
04/01/01 2,34 1,0218 0,0216 0,0261 0,0007 
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0482 0,0023 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0267 0,0007 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0219 0,0005 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0086 0,0001 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0175 0,0003 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0130 0,0002 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0176 0,0003 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0220 0,0005 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0524 0,0027 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0172 0,0003 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0125 0,0002 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0041 0,0000 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0173 0,0003 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0084 0,0001 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0042 0,0000 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0175 0,0003 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0180 0,0003 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 -0,0001 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0616 0,0038 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0045 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0202 0,0004 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0045 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0209 0,0004 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0248 0,0006 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0194 0,0004 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0411 0,0017 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0500 0,0025 
14/02/01 2,01 0,9950 -0,0050 -0,0005 0,0000 
15/02/01 1,98 0,9851 -0,0150 -0,0106 0,0001 
16/02/01 1,88 0,9495 -0,0518 -0,0474 0,0022 
19/02/01 1,83 0,9734 -0,0270 -0,0225 0,0005 
20/02/01 1,76 0,9617 -0,0390 -0,0345 0,0012 
21/02/01 1,65 0,9375 -0,0645 -0,0601 0,0036 
22/02/01 1,76 1,0667 0,0645 0,0690 0,0048 
23/02/01 1,84 1,0455 0,0445 0,0489 0,0024 

  soma -0,1741 Soma 0,0480 
  média -0,0045 Volatilidade 0,0355 
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Volatilidade do dia 01.03 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

28/12/00 2,13     
02/01/01 2,06 0,9671 -0,0334 -0,0281 0,0008 
03/01/01 2,29 1,1117 0,1058 0,1112 0,0124 
04/01/01 2,34 1,0218 0,0216 0,0269 0,0007 
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0473 0,0022 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0276 0,0008 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0228 0,0005 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0077 0,0001 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0184 0,0003 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0121 0,0001 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0185 0,0003 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0211 0,0004 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0533 0,0028 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0180 0,0003 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0116 0,0001 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0033 0,0000 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0182 0,0003 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0075 0,0001 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0033 0,0000 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0166 0,0003 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0171 0,0003 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 0,0008 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0607 0,0037 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0053 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0194 0,0004 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0053 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0200 0,0004 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0256 0,0007 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0203 0,0004 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0402 0,0016 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0509 0,0026 
14/02/01 2,01 0,9950 -0,0050 0,0004 0,0000 
15/02/01 1,98 0,9851 -0,0150 -0,0097 0,0001 
16/02/01 1,88 0,9495 -0,0518 -0,0465 0,0022 
19/02/01 1,83 0,9734 -0,0270 -0,0216 0,0005 
20/02/01 1,76 0,9617 -0,0390 -0,0337 0,0011 
21/02/01 1,65 0,9375 -0,0645 -0,0592 0,0035 
22/02/01 1,76 1,0667 0,0645 0,0699 0,0049 
23/02/01 1,84 1,0455 0,0445 0,0498 0,0025 
28/02/01 1,73 0,9402 -0,0616 -0,0563 0,0032 

  soma -0,2080 Soma 0,0507 
  média -0,0053 Volatilidade 0,0365 
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Volatilidade do dia 02.03 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

02/01/01 2,06     
03/01/01 2,29 1,1117 0,1058 0,1089 0,0119 
04/01/01 2,34 1,0218 0,0216 0,0246 0,0006 
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0496 0,0025 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0253 0,0006 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0205 0,0004 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0100 0,0001 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0161 0,0003 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0144 0,0002 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0162 0,0003 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0234 0,0005 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0510 0,0026 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0157 0,0002 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0139 0,0002 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0055 0,0000 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0159 0,0003 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0098 0,0001 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0056 0,0000 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0189 0,0004 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0194 0,0004 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 -0,0015 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0630 0,0040 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0030 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0217 0,0005 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0030 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0223 0,0005 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0233 0,0005 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0180 0,0003 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0425 0,0018 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0486 0,0024 
14/02/01 2,01 0,9950 -0,0050 -0,0019 0,0000 
15/02/01 1,98 0,9851 -0,0150 -0,0120 0,0001 
16/02/01 1,88 0,9495 -0,0518 -0,0488 0,0024 
19/02/01 1,83 0,9734 -0,0270 -0,0239 0,0006 
20/02/01 1,76 0,9617 -0,0390 -0,0360 0,0013 
21/02/01 1,65 0,9375 -0,0645 -0,0615 0,0038 
22/02/01 1,76 1,0667 0,0645 0,0676 0,0046 
23/02/01 1,84 1,0455 0,0445 0,0475 0,0023 
28/02/01 1,73 0,9402 -0,0616 -0,0586 0,0034 
01/03/01 1,83 1,0578 0,0562 0,0592 0,0035 

  soma -0,1184 Soma 0,0535 
  média -0,0030 Volatilidade 0,0375 
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Volatilidade do dia 05.03 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

03/01/01 2,29     
04/01/01 2,34 1,0218 0,0216 0,0273 0,0007 
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0469 0,0022 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0280 0,0008 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0232 0,0005 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0073 0,0001 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0188 0,0004 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0117 0,0001 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0189 0,0004 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0207 0,0004 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0537 0,0029 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0184 0,0003 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0112 0,0001 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0028 0,0000 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0186 0,0003 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0071 0,0001 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0029 0,0000 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0162 0,0003 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0167 0,0003 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 0,0012 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0603 0,0036 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0057 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0189 0,0004 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0057 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0196 0,0004 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0261 0,0007 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0207 0,0004 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0398 0,0016 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0513 0,0026 
14/02/01 2,01 0,9950 -0,0050 0,0008 0,0000 
15/02/01 1,98 0,9851 -0,0150 -0,0093 0,0001 
16/02/01 1,88 0,9495 -0,0518 -0,0461 0,0021 
19/02/01 1,83 0,9734 -0,0270 -0,0212 0,0004 
20/02/01 1,76 0,9617 -0,0390 -0,0333 0,0011 
21/02/01 1,65 0,9375 -0,0645 -0,0588 0,0035 
22/02/01 1,76 1,0667 0,0645 0,0703 0,0049 
23/02/01 1,84 1,0455 0,0445 0,0502 0,0025 
28/02/01 1,73 0,9402 -0,0616 -0,0559 0,0031 
01/03/01 1,83 1,0578 0,0562 0,0619 0,0038 
02/03/01 1,83 1,0000 0,0000 0,0057 0,0000 

  soma -0,2242 Soma 0,0414 
  média -0,0057 Volatilidade 0,0330 
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Volatilidade do dia 06.03 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

04/01/01 2,34     
05/01/01 2,22 0,9487 -0,0526 -0,0455 0,0021 
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0294 0,0009 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0246 0,0006 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0059 0,0000 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0202 0,0004 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0103 0,0001 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0203 0,0004 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0193 0,0004 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0551 0,0030 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0198 0,0004 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0098 0,0001 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0014 0,0000 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0200 0,0004 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0057 0,0000 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0015 0,0000 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0148 0,0002 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0153 0,0002 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 0,0026 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0589 0,0035 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0072 0,0001 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0175 0,0003 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0072 0,0001 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0182 0,0003 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0275 0,0008 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0221 0,0005 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0384 0,0015 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0527 0,0028 
14/02/01 2,01 0,9950 -0,0050 0,0022 0,0000 
15/02/01 1,98 0,9851 -0,0150 -0,0079 0,0001 
16/02/01 1,88 0,9495 -0,0518 -0,0447 0,0020 
19/02/01 1,83 0,9734 -0,0270 -0,0198 0,0004 
20/02/01 1,76 0,9617 -0,0390 -0,0318 0,0010 
21/02/01 1,65 0,9375 -0,0645 -0,0574 0,0033 
22/02/01 1,76 1,0667 0,0645 0,0717 0,0051 
23/02/01 1,84 1,0455 0,0445 0,0516 0,0027 
28/02/01 1,73 0,9402 -0,0616 -0,0545 0,0030 
01/03/01 1,83 1,0578 0,0562 0,0634 0,0040 
02/03/01 1,83 1,0000 0,0000 0,0072 0,0001 
05/03/01 1,77 0,9672 -0,0333 -0,0262 0,0007 

  soma -0,2792 Soma 0,0413 
  média -0,0072 Volatilidade 0,0330 
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Volatilidade do dia 07.03 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

05/01/01 2,22     
08/01/01 2,27 1,0225 0,0223 0,0290 0,0008 
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0242 0,0006 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0064 0,0000 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0198 0,0004 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0108 0,0001 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0198 0,0004 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0197 0,0004 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0546 0,0030 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0194 0,0004 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0103 0,0001 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0019 0,0000 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0195 0,0004 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0062 0,0000 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0020 0,0000 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0153 0,0002 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0158 0,0002 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 0,0021 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0594 0,0035 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0067 0,0000 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0180 0,0003 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0067 0,0000 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0186 0,0003 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0270 0,0007 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0217 0,0005 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0389 0,0015 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0523 0,0027 
14/02/01 2,01 0,9950 -0,0050 0,0017 0,0000 
15/02/01 1,98 0,9851 -0,0150 -0,0083 0,0001 
16/02/01 1,88 0,9495 -0,0518 -0,0451 0,0020 
19/02/01 1,83 0,9734 -0,0270 -0,0203 0,0004 
20/02/01 1,76 0,9617 -0,0390 -0,0323 0,0010 
21/02/01 1,65 0,9375 -0,0645 -0,0578 0,0033 
22/02/01 1,76 1,0667 0,0645 0,0712 0,0051 
23/02/01 1,84 1,0455 0,0445 0,0511 0,0026 
28/02/01 1,73 0,9402 -0,0616 -0,0550 0,0030 
01/03/01 1,83 1,0578 0,0562 0,0629 0,0040 
02/03/01 1,83 1,0000 0,0000 0,0067 0,0000 
05/03/01 1,77 0,9672 -0,0333 -0,0266 0,0007 
06/03/01 1,71 0,9661 -0,0345 -0,0278 0,0008 

  soma -0,2610 Soma 0,0400 
  média -0,0067 Volatilidade 0,0324 
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Volatilidade do dia 08.03 

 

Data Preço de  
Fechamento 

 da Ação  

Retorno  
(r) 

Ln (r) Desvio  SQR (desvio) 

08/01/01 2,27     
09/01/01 2,31 1,0176 0,0175 0,0249 0,0006 
10/01/01 2,28 0,9870 -0,0131 -0,0057 0,0000 
11/01/01 2,31 1,0132 0,0131 0,0205 0,0004 
12/01/01 2,27 0,9827 -0,0175 -0,0101 0,0001 
15/01/01 2,30 1,0132 0,0131 0,0205 0,0004 
16/01/01 2,24 0,9739 -0,0264 -0,0190 0,0004 
17/01/01 2,35 1,0491 0,0479 0,0554 0,0031 
18/01/01 2,38 1,0128 0,0127 0,0201 0,0004 
19/01/01 2,34 0,9832 -0,0169 -0,0095 0,0001 
22/01/01 2,32 0,9915 -0,0086 -0,0012 0,0000 
23/01/01 2,35 1,0129 0,0128 0,0203 0,0004 
24/01/01 2,32 0,9872 -0,0128 -0,0054 0,0000 
26/01/01 2,30 0,9914 -0,0087 -0,0012 0,0000 
29/01/01 2,25 0,9783 -0,0220 -0,0146 0,0002 
30/01/01 2,20 0,9778 -0,0225 -0,0151 0,0002 
31/01/01 2,19 0,9955 -0,0046 0,0029 0,0000 
01/02/01 2,05 0,9361 -0,0661 -0,0586 0,0034 
02/02/01 2,05 1,0000 0,0000 0,0074 0,0001 
05/02/01 2,00 0,9756 -0,0247 -0,0173 0,0003 
06/02/01 2,00 1,0000 0,0000 0,0074 0,0001 
07/02/01 1,95 0,9750 -0,0253 -0,0179 0,0003 
08/02/01 1,99 1,0205 0,0203 0,0277 0,0008 
09/02/01 2,02 1,0151 0,0150 0,0224 0,0005 
12/02/01 1,93 0,9554 -0,0456 -0,0382 0,0015 
13/02/01 2,02 1,0466 0,0456 0,0530 0,0028 
14/02/01 2,01 0,9950 -0,0050 0,0025 0,0000 
15/02/01 1,98 0,9851 -0,0150 -0,0076 0,0001 
16/02/01 1,88 0,9495 -0,0518 -0,0444 0,0020 
19/02/01 1,83 0,9734 -0,0270 -0,0195 0,0004 
20/02/01 1,76 0,9617 -0,0390 -0,0316 0,0010 
21/02/01 1,65 0,9375 -0,0645 -0,0571 0,0033 
22/02/01 1,76 1,0667 0,0645 0,0720 0,0052 
23/02/01 1,84 1,0455 0,0445 0,0519 0,0027 
28/02/01 1,73 0,9402 -0,0616 -0,0542 0,0029 
01/03/01 1,83 1,0578 0,0562 0,0636 0,0040 
02/03/01 1,83 1,0000 0,0000 0,0074 0,0001 
05/03/01 1,77 0,9672 -0,0333 -0,0259 0,0007 
06/03/01 1,71 0,9661 -0,0345 -0,0271 0,0007 
07/03/01 1,70 0,9942 -0,0059 0,0015 0,0000 

  soma -0,2892 Soma 0,0391 
  média -0,0074 Volatilidade 0,0321 
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APÊNDICE B – Cálculo da Volatilidade Intradiária para o Período entre 13.02 e 

08.03.2001 (16 iterações) 

 

Volatilidade do dia 13.02 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

13/12/00 1,95 2,13 0,0883 0,0435 0,0019 
14/12/00 2,03 2,14 0,0528 0,0080 0,0001 
15/12/00 2,00 2,11 0,0535 0,0088 0,0001 
18/12/00 2,03 2,11 0,0387 -0,0061 0,0000 
19/12/00 2,08 2,16 0,0377 -0,0070 0,0000 
20/12/00 1,99 2,12 0,0633 0,0185 0,0003 
21/12/00 1,99 2,08 0,0442 -0,0005 0,0000 
22/12/00 2,02 2,08 0,0293 -0,0155 0,0002 
26/12/00 2,05 2,12 0,0336 -0,0112 0,0001 
27/12/00 2,10 2,19 0,0420 -0,0028 0,0000 
28/12/00 2,12 2,19 0,0325 -0,0123 0,0002 
02/01/01 2,04 2,17 0,0618 0,0170 0,0003 
03/01/01 2,01 2,31 0,1391 0,0943 0,0089 
04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0153 0,0002 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0300 0,0009 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0044 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0027 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0056 0,0000 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0187 0,0003 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0144 0,0002 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0186 0,0003 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0097 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0059 0,0000 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0152 0,0002 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0029 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0148 0,0002 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0106 0,0001 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0020 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0057 0,0000 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0052 0,0000 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0133 0,0002 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0175 0,0003 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0213 0,0005 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0155 0,0002 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0152 0,0002 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0048 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0143 0,0002 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0148 0,0002 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0198 0,0004 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0057 0,0000 

  Soma 1,7912 soma 0,0173 
  Média 0,0448 Volatilidade 0,0211 
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Volatilidade do dia 14.02 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

14/12/00 2,03 2,14 0,0528 0,0089 0,0001 
15/12/00 2,00 2,11 0,0535 0,0097 0,0001 
18/12/00 2,03 2,11 0,0387 -0,0052 0,0000 
19/12/00 2,08 2,16 0,0377 -0,0061 0,0000 
20/12/00 1,99 2,12 0,0633 0,0194 0,0004 
21/12/00 1,99 2,08 0,0442 0,0004 0,0000 
22/12/00 2,02 2,08 0,0293 -0,0146 0,0002 
26/12/00 2,05 2,12 0,0336 -0,0103 0,0001 
27/12/00 2,10 2,19 0,0420 -0,0019 0,0000 
28/12/00 2,12 2,19 0,0325 -0,0114 0,0001 
02/01/01 2,04 2,17 0,0618 0,0179 0,0003 
03/01/01 2,01 2,31 0,1391 0,0953 0,0091 
04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0163 0,0003 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0309 0,0010 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0054 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0037 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0046 0,0000 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0178 0,0003 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0135 0,0002 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0176 0,0003 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0087 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0050 0,0000 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0142 0,0002 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0020 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0139 0,0002 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0096 0,0001 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0011 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0048 0,0000 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0043 0,0000 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0124 0,0002 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0166 0,0003 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0222 0,0005 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0146 0,0002 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0162 0,0003 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0038 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0134 0,0002 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0138 0,0002 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0189 0,0004 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0067 0,0000 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0069 0,0000 

  soma 1,7536 Soma 0,0154 
  média 0,0438 Volatilidade 0,0199 

 



 143 

Volatilidade do dia 15.02 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

15/12/00 2,00 2,11 0,0535 0,0101 0,0001 
18/12/00 2,03 2,11 0,0387 -0,0047 0,0000 
19/12/00 2,08 2,16 0,0377 -0,0057 0,0000 
20/12/00 1,99 2,12 0,0633 0,0199 0,0004 
21/12/00 1,99 2,08 0,0442 0,0008 0,0000 
22/12/00 2,02 2,08 0,0293 -0,0141 0,0002 
26/12/00 2,05 2,12 0,0336 -0,0098 0,0001 
27/12/00 2,10 2,19 0,0420 -0,0014 0,0000 
28/12/00 2,12 2,19 0,0325 -0,0109 0,0001 
02/01/01 2,04 2,17 0,0618 0,0184 0,0003 
03/01/01 2,01 2,31 0,1391 0,0957 0,0092 
04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0167 0,0003 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0314 0,0010 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0058 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0041 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0042 0,0000 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0173 0,0003 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0130 0,0002 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0172 0,0003 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0083 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0045 0,0000 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0138 0,0002 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0015 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0134 0,0002 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0092 0,0001 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0007 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0043 0,0000 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0038 0,0000 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0119 0,0001 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0161 0,0003 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0227 0,0005 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0141 0,0002 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0166 0,0003 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0034 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0129 0,0002 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0134 0,0002 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0185 0,0003 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0071 0,0001 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0074 0,0001 
14/02/01 1,97 2,04 0,0349 -0,0085 0,0001 

  soma 1,7358 Soma 0,0154 
  média 0,0434 Volatilidade 0,0199 
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Volatilidade do dia 16.02 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

18/12/00 2,03 2,11 0,0387 -0,0039 0,0000 
19/12/00 2,08 2,16 0,0377 -0,0048 0,0000 
20/12/00 1,99 2,12 0,0633 0,0207 0,0004 
21/12/00 1,99 2,08 0,0442 0,0017 0,0000 
22/12/00 2,02 2,08 0,0293 -0,0133 0,0002 
26/12/00 2,05 2,12 0,0336 -0,0090 0,0001 
27/12/00 2,10 2,19 0,0420 -0,0006 0,0000 
28/12/00 2,12 2,19 0,0325 -0,0101 0,0001 
02/01/01 2,04 2,17 0,0618 0,0192 0,0004 
03/01/01 2,01 2,31 0,1391 0,0966 0,0093 
04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0175 0,0003 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0322 0,0010 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0067 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0050 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0033 0,0000 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0165 0,0003 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0122 0,0001 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0164 0,0003 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0075 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0037 0,0000 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0130 0,0002 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0007 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0126 0,0002 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0084 0,0001 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 0,0002 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0035 0,0000 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0030 0,0000 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0111 0,0001 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0153 0,0002 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0235 0,0006 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0133 0,0002 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0175 0,0003 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0026 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0121 0,0001 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0126 0,0002 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0176 0,0003 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0080 0,0001 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0082 0,0001 
14/02/01 1,97 2,04 0,0349 -0,0076 0,0001 
15/02/01 1,98 2,02 0,0200 -0,0226 0,0005 

  soma 1,7022 Soma 0,0158 
  média 0,0426 Volatilidade 0,0201 
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Volatilidade do dia 19.02 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

19/12/00 2,08 2,16 0,0377 -0,0053 0,0000 
20/12/00 1,99 2,12 0,0633 0,0203 0,0004 
21/12/00 1,99 2,08 0,0442 0,0012 0,0000 
22/12/00 2,02 2,08 0,0293 -0,0137 0,0002 
26/12/00 2,05 2,12 0,0336 -0,0094 0,0001 
27/12/00 2,10 2,19 0,0420 -0,0011 0,0000 
28/12/00 2,12 2,19 0,0325 -0,0105 0,0001 
02/01/01 2,04 2,17 0,0618 0,0188 0,0004 
03/01/01 2,01 2,31 0,1391 0,0961 0,0092 
04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0171 0,0003 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0317 0,0010 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0062 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0045 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0038 0,0000 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0169 0,0003 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0126 0,0002 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0168 0,0003 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0079 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0041 0,0000 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0134 0,0002 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0012 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0130 0,0002 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0088 0,0001 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0003 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0040 0,0000 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0035 0,0000 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0116 0,0001 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0157 0,0002 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0230 0,0005 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0137 0,0002 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0170 0,0003 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0030 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0126 0,0002 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0130 0,0002 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0181 0,0003 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0075 0,0001 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0078 0,0001 
14/02/01 1,97 2,04 0,0349 -0,0081 0,0001 
15/02/01 1,98 2,02 0,0200 -0,0230 0,0005 
16/02/01 1,87 1,98 0,0572 0,0141 0,0002 

  soma 1,7207 Soma 0,0160 
  média 0,0430 Volatilidade 0,0203 
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Volatilidade do dia 20.02 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

20/12/00 1,99 2,12 0,0633 0,0193 0,0004 
21/12/00 1,99 2,08 0,0442 0,0003 0,0000 
22/12/00 2,02 2,08 0,0293 -0,0147 0,0002 
26/12/00 2,05 2,12 0,0336 -0,0104 0,0001 
27/12/00 2,10 2,19 0,0420 -0,0020 0,0000 
28/12/00 2,12 2,19 0,0325 -0,0115 0,0001 
02/01/01 2,04 2,17 0,0618 0,0178 0,0003 
03/01/01 2,01 2,31 0,1391 0,0951 0,0091 
04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0161 0,0003 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0308 0,0009 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0052 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0035 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0048 0,0000 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0179 0,0003 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0136 0,0002 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0178 0,0003 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0089 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0051 0,0000 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0144 0,0002 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0021 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0140 0,0002 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0098 0,0001 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0012 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0049 0,0000 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0044 0,0000 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0125 0,0002 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0167 0,0003 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0221 0,0005 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0147 0,0002 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0160 0,0003 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0040 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0135 0,0002 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0140 0,0002 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0190 0,0004 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0065 0,0000 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0068 0,0000 
14/02/01 1,97 2,04 0,0349 -0,0091 0,0001 
15/02/01 1,98 2,02 0,0200 -0,0240 0,0006 
16/02/01 1,87 1,98 0,0572 0,0132 0,0002 
19/02/01 1,77 1,91 0,0761 0,0321 0,0010 

  soma 1,7591 Soma 0,0171 
  média 0,0440 Volatilidade 0,0209 
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Volatilidade do dia 21.02 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

21/12/00 1,99 2,08 0,0442 0,0002 0,0000 
22/12/00 2,02 2,08 0,0293 -0,0148 0,0002 
26/12/00 2,05 2,12 0,0336 -0,0105 0,0001 
27/12/00 2,10 2,19 0,0420 -0,0021 0,0000 
28/12/00 2,12 2,19 0,0325 -0,0116 0,0001 
02/01/01 2,04 2,17 0,0618 0,0177 0,0003 
03/01/01 2,01 2,31 0,1391 0,0951 0,0090 
04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0160 0,0003 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0307 0,0009 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0052 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0035 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0048 0,0000 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0180 0,0003 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0137 0,0002 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0179 0,0003 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0090 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0052 0,0000 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0145 0,0002 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0022 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0141 0,0002 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0099 0,0001 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0013 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0050 0,0000 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0045 0,0000 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0126 0,0002 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0168 0,0003 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0220 0,0005 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0148 0,0002 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0160 0,0003 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0040 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0136 0,0002 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0141 0,0002 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0191 0,0004 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0065 0,0000 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0067 0,0000 
14/02/01 1,97 2,04 0,0349 -0,0091 0,0001 
15/02/01 1,98 2,02 0,0200 -0,0241 0,0006 
16/02/01 1,87 1,98 0,0572 0,0131 0,0002 
19/02/01 1,77 1,91 0,0761 0,0321 0,0010 
20/02/01 1,75 1,87 0,0663 0,0223 0,0005 

  soma 1,7622 Soma 0,0172 
  média 0,0441 Volatilidade 0,0210 
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Volatilidade do dia 22.02 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

22/12/00 2,02 2,08 0,0293 -0,0156 0,0002 
26/12/00 2,05 2,12 0,0336 -0,0113 0,0001 
27/12/00 2,10 2,19 0,0420 -0,0029 0,0000 
28/12/00 2,12 2,19 0,0325 -0,0124 0,0002 
02/01/01 2,04 2,17 0,0618 0,0169 0,0003 
03/01/01 2,01 2,31 0,1391 0,0943 0,0089 
04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0153 0,0002 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0299 0,0009 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0044 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0027 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0056 0,0000 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0188 0,0004 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0145 0,0002 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0186 0,0003 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0098 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0060 0,0000 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0152 0,0002 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0030 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0149 0,0002 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0107 0,0001 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0021 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0058 0,0000 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0053 0,0000 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0134 0,0002 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0176 0,0003 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0212 0,0005 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0156 0,0002 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0152 0,0002 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0048 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0144 0,0002 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0148 0,0002 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0199 0,0004 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0057 0,0000 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0059 0,0000 
14/02/01 1,97 2,04 0,0349 -0,0099 0,0001 
15/02/01 1,98 2,02 0,0200 -0,0248 0,0006 
16/02/01 1,87 1,98 0,0572 0,0123 0,0002 
19/02/01 1,77 1,91 0,0761 0,0313 0,0010 
20/02/01 1,75 1,87 0,0663 0,0215 0,0005 
21/02/01 1,65 1,78 0,0758 0,0310 0,0010 

  soma 1,7938 Soma 0,0182 
  média 0,0448 Volatilidade 0,0216 
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Volatilidade do dia 23.03 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

26/12/00 2,05 2,12 0,0336 -0,0121 0,0001 
27/12/00 2,10 2,19 0,0420 -0,0038 0,0000 
28/12/00 2,12 2,19 0,0325 -0,0132 0,0002 
02/01/01 2,04 2,17 0,0618 0,0161 0,0003 
03/01/01 2,01 2,31 0,1391 0,0934 0,0087 
04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0144 0,0002 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0290 0,0008 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0035 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0018 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0065 0,0000 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0196 0,0004 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0154 0,0002 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0195 0,0004 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0106 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0068 0,0000 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0161 0,0003 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0039 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0157 0,0002 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0115 0,0001 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0030 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0067 0,0000 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0062 0,0000 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0143 0,0002 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0185 0,0003 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0203 0,0004 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0165 0,0003 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0143 0,0002 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0057 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0153 0,0002 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0157 0,0002 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0208 0,0004 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0048 0,0000 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0050 0,0000 
14/02/01 1,97 2,04 0,0349 -0,0108 0,0001 
15/02/01 1,98 2,02 0,0200 -0,0257 0,0007 
16/02/01 1,87 1,98 0,0572 0,0114 0,0001 
19/02/01 1,77 1,91 0,0761 0,0304 0,0009 
20/02/01 1,75 1,87 0,0663 0,0206 0,0004 
21/02/01 1,65 1,78 0,0758 0,0301 0,0009 
22/02/01 1,65 1,76 0,0645 0,0188 0,0004 

  soma 1,8290 Soma 0,0183 
  média 0,0457 Volatilidade 0,0216 
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Volatilidade do dia 28.02 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

27/12/00 2,10 2,19 0,0420 -0,0046 0,0000 
28/12/00 2,12 2,19 0,0325 -0,0141 0,0002 
02/01/01 2,04 2,17 0,0618 0,0152 0,0002 
03/01/01 2,01 2,31 0,1391 0,0925 0,0086 
04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0135 0,0002 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0282 0,0008 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0027 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0010 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0074 0,0001 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0205 0,0004 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0162 0,0003 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0204 0,0004 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0115 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0077 0,0001 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0170 0,0003 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0047 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0166 0,0003 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0124 0,0002 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0038 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0075 0,0001 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0070 0,0000 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0151 0,0002 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0193 0,0004 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0195 0,0004 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0173 0,0003 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0134 0,0002 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0066 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0161 0,0003 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0166 0,0003 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0216 0,0005 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0039 0,0000 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0042 0,0000 
14/02/01 1,97 2,04 0,0349 -0,0117 0,0001 
15/02/01 1,98 2,02 0,0200 -0,0266 0,0007 
16/02/01 1,87 1,98 0,0572 0,0106 0,0001 
19/02/01 1,77 1,91 0,0761 0,0296 0,0009 
20/02/01 1,75 1,87 0,0663 0,0197 0,0004 
21/02/01 1,65 1,78 0,0758 0,0293 0,0009 
22/02/01 1,65 1,76 0,0645 0,0180 0,0003 
23/02/01 1,72 1,84 0,0674 0,0209 0,0004 

  soma 1,8629 Soma 0,0186 
  média 0,0466 Volatilidade 0,0218 
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Volatilidade do dia 01.03 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

28/12/00 2,12 2,19 0,0325 -0,0146 0,0002 
02/01/01 2,04 2,17 0,0618 0,0147 0,0002 
03/01/01 2,01 2,31 0,1391 0,0920 0,0085 
04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0130 0,0002 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0277 0,0008 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0022 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0005 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0078 0,0001 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0210 0,0004 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0167 0,0003 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0209 0,0004 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0120 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0082 0,0001 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0175 0,0003 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0052 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0171 0,0003 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0129 0,0002 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0043 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0080 0,0001 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0075 0,0001 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0156 0,0002 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0198 0,0004 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0190 0,0004 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0178 0,0003 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0130 0,0002 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0071 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0166 0,0003 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0171 0,0003 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0221 0,0005 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0035 0,0000 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0037 0,0000 
14/02/01 1,97 2,04 0,0349 -0,0121 0,0001 
15/02/01 1,98 2,02 0,0200 -0,0271 0,0007 
16/02/01 1,87 1,98 0,0572 0,0101 0,0001 
19/02/01 1,77 1,91 0,0761 0,0291 0,0008 
20/02/01 1,75 1,87 0,0663 0,0193 0,0004 
21/02/01 1,65 1,78 0,0758 0,0288 0,0008 
22/02/01 1,65 1,76 0,0645 0,0175 0,0003 
23/02/01 1,72 1,84 0,0674 0,0204 0,0004 
28/02/01 1,73 1,84 0,0616 0,0146 0,0002 

  soma 1,8826 Soma 0,0188 
  média 0,0471 Volatilidade 0,0219 
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Volatilidade do dia 02.03 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

02/01/01 2,04 2,17 0,0618 0,0140 0,0002 
03/01/01 2,01 2,31 0,1391 0,0913 0,0083 
04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0123 0,0002 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0270 0,0007 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0014 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 -0,0003 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0086 0,0001 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0217 0,0005 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0174 0,0003 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0216 0,0005 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0127 0,0002 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0089 0,0001 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0182 0,0003 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0060 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0178 0,0003 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0136 0,0002 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0051 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0088 0,0001 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0082 0,0001 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0163 0,0003 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0205 0,0004 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0183 0,0003 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0185 0,0003 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0122 0,0001 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0078 0,0001 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0173 0,0003 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0178 0,0003 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0229 0,0005 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0027 0,0000 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0030 0,0000 
14/02/01 1,97 2,04 0,0349 -0,0129 0,0002 
15/02/01 1,98 2,02 0,0200 -0,0278 0,0008 
16/02/01 1,87 1,98 0,0572 0,0094 0,0001 
19/02/01 1,77 1,91 0,0761 0,0283 0,0008 
20/02/01 1,75 1,87 0,0663 0,0185 0,0003 
21/02/01 1,65 1,78 0,0758 0,0280 0,0008 
22/02/01 1,65 1,76 0,0645 0,0167 0,0003 
23/02/01 1,72 1,84 0,0674 0,0196 0,0004 
28/02/01 1,73 1,84 0,0616 0,0138 0,0002 
01/03/01 1,72 1,83 0,0620 0,0142 0,0002 

  soma 1,9121 Soma 0,0188 
  média 0,0478 Volatilidade 0,0219 
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Volatilidade do dia 05.03 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

03/01/01 2,01 2,31 0,1391 0,0919 0,0084 
04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0129 0,0002 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0275 0,0008 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0020 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0003 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0080 0,0001 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0211 0,0004 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0169 0,0003 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0210 0,0004 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0121 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0083 0,0001 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0176 0,0003 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0054 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0172 0,0003 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0130 0,0002 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0045 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0082 0,0001 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0077 0,0001 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0158 0,0002 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0199 0,0004 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0188 0,0004 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0180 0,0003 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0128 0,0002 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0072 0,0001 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0168 0,0003 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0172 0,0003 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0223 0,0005 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0033 0,0000 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0036 0,0000 
14/02/01 1,97 2,04 0,0349 -0,0123 0,0002 
15/02/01 1,98 2,02 0,0200 -0,0272 0,0007 
16/02/01 1,87 1,98 0,0572 0,0099 0,0001 
19/02/01 1,77 1,91 0,0761 0,0289 0,0008 
20/02/01 1,75 1,87 0,0663 0,0191 0,0004 
21/02/01 1,65 1,78 0,0758 0,0286 0,0008 
22/02/01 1,65 1,76 0,0645 0,0173 0,0003 
23/02/01 1,72 1,84 0,0674 0,0202 0,0004 
28/02/01 1,73 1,84 0,0616 0,0144 0,0002 
01/03/01 1,72 1,83 0,0620 0,0148 0,0002 
02/03/01 1,78 1,85 0,0386 -0,0087 0,0001 

  soma 1,8889 Soma 0,0186 
  média 0,0472 Volatilidade 0,0219 
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Volatilidade do dia 06.03 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

04/01/01 2,26 2,40 0,0601 0,0151 0,0002 
05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0298 0,0009 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0042 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0025 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0058 0,0000 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0189 0,0004 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0146 0,0002 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0188 0,0004 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0099 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0061 0,0000 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0154 0,0002 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0031 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0150 0,0002 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0108 0,0001 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0022 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0059 0,0000 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0054 0,0000 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0135 0,0002 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0177 0,0003 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0211 0,0004 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0157 0,0002 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0150 0,0002 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0050 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0145 0,0002 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0150 0,0002 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0201 0,0004 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0055 0,0000 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0058 0,0000 
14/02/01 1,97 2,04 0,0349 -0,0101 0,0001 
15/02/01 1,98 2,02 0,0200 -0,0250 0,0006 
16/02/01 1,87 1,98 0,0572 0,0122 0,0001 
19/02/01 1,77 1,91 0,0761 0,0311 0,0010 
20/02/01 1,75 1,87 0,0663 0,0213 0,0005 
21/02/01 1,65 1,78 0,0758 0,0308 0,0010 
22/02/01 1,65 1,76 0,0645 0,0195 0,0004 
23/02/01 1,72 1,84 0,0674 0,0225 0,0005 
28/02/01 1,73 1,84 0,0616 0,0167 0,0003 
01/03/01 1,72 1,83 0,0620 0,0170 0,0003 
02/03/01 1,78 1,85 0,0386 -0,0064 0,0000 
05/03/01 1,76 1,85 0,0499 0,0049 0,0000 

  soma 1,7997 Soma 0,0100 
  média 0,0450 Volatilidade 0,0160 
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Volatilidade do dia 07.03 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

05/01/01 2,19 2,36 0,0748 0,0297 0,0009 
08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0042 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0025 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0058 0,0000 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0190 0,0004 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0147 0,0002 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0189 0,0004 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0100 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0062 0,0000 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0155 0,0002 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0032 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0151 0,0002 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0109 0,0001 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0023 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0060 0,0000 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0055 0,0000 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0136 0,0002 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0178 0,0003 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0210 0,0004 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0158 0,0002 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0150 0,0002 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0051 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0146 0,0002 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0151 0,0002 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0201 0,0004 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0055 0,0000 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0057 0,0000 
14/02/01 1,97 2,04 0,0349 -0,0101 0,0001 
15/02/01 1,98 2,02 0,0200 -0,0251 0,0006 
16/02/01 1,87 1,98 0,0572 0,0121 0,0001 
19/02/01 1,77 1,91 0,0761 0,0311 0,0010 
20/02/01 1,75 1,87 0,0663 0,0213 0,0005 
21/02/01 1,65 1,78 0,0758 0,0308 0,0009 
22/02/01 1,65 1,76 0,0645 0,0195 0,0004 
23/02/01 1,72 1,84 0,0674 0,0224 0,0005 
28/02/01 1,73 1,84 0,0616 0,0166 0,0003 
01/03/01 1,72 1,83 0,0620 0,0169 0,0003 
02/03/01 1,78 1,85 0,0386 -0,0065 0,0000 
05/03/01 1,76 1,85 0,0499 0,0048 0,0000 
06/03/01 1,70 1,81 0,0627 0,0176 0,0003 

  soma 1,8022 Soma 0,0101 
  média 0,0451 Volatilidade 0,0161 
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Volatilidade do dia 08.03 

 

Data Preço  
Mínimo  

da Ação (L) 

Preço  
Máximo  

da Ação (H) 

 
Ln (r) 

 
Desvio  

 
SQR (desvio) 

08/01/01 2,18 2,29 0,0492 0,0044 0,0000 
09/01/01 2,26 2,37 0,0475 0,0027 0,0000 
10/01/01 2,25 2,34 0,0392 -0,0056 0,0000 
11/01/01 2,27 2,33 0,0261 -0,0187 0,0003 
12/01/01 2,27 2,34 0,0304 -0,0144 0,0002 
15/01/01 2,26 2,32 0,0262 -0,0186 0,0003 
16/01/01 2,24 2,32 0,0351 -0,0097 0,0001 
17/01/01 2,27 2,36 0,0389 -0,0059 0,0000 
18/01/01 2,33 2,40 0,0296 -0,0152 0,0002 
19/01/01 2,34 2,44 0,0418 -0,0029 0,0000 
22/01/01 2,30 2,37 0,0300 -0,0148 0,0002 
23/01/01 2,30 2,38 0,0342 -0,0106 0,0001 
24/01/01 2,29 2,39 0,0427 -0,0020 0,0000 
26/01/01 2,26 2,35 0,0391 -0,0057 0,0000 
29/01/01 2,23 2,32 0,0396 -0,0052 0,0000 
30/01/01 2,19 2,26 0,0315 -0,0133 0,0002 
31/01/01 2,17 2,23 0,0273 -0,0175 0,0003 
01/02/01 2,05 2,19 0,0661 0,0213 0,0005 
02/02/01 2,02 2,08 0,0293 -0,0155 0,0002 
05/02/01 1,94 2,06 0,0600 0,0152 0,0002 
06/02/01 1,96 2,04 0,0400 -0,0048 0,0000 
07/02/01 1,94 2,00 0,0305 -0,0143 0,0002 
08/02/01 1,97 2,03 0,0300 -0,0148 0,0002 
09/02/01 1,98 2,03 0,0249 -0,0199 0,0004 
12/02/01 1,93 2,03 0,0505 0,0057 0,0000 
13/02/01 1,92 2,02 0,0508 0,0060 0,0000 
14/02/01 1,97 2,04 0,0349 -0,0099 0,0001 
15/02/01 1,98 2,02 0,0200 -0,0248 0,0006 
16/02/01 1,87 1,98 0,0572 0,0124 0,0002 
19/02/01 1,77 1,91 0,0761 0,0313 0,0010 
20/02/01 1,75 1,87 0,0663 0,0215 0,0005 
21/02/01 1,65 1,78 0,0758 0,0310 0,0010 
22/02/01 1,65 1,76 0,0645 0,0197 0,0004 
23/02/01 1,72 1,84 0,0674 0,0227 0,0005 
28/02/01 1,73 1,84 0,0616 0,0169 0,0003 
01/03/01 1,72 1,83 0,0620 0,0172 0,0003 
02/03/01 1,78 1,85 0,0386 -0,0062 0,0000 
05/03/01 1,76 1,85 0,0499 0,0051 0,0000 
06/03/01 1,70 1,81 0,0627 0,0179 0,0003 
07/03/01 1,66 1,77 0,0642 0,0194 0,0004 

  Soma 1,7916 Soma 0,0096 
  Média 0,0448 Volatilidade 0,0157 
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