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RESUMO 
 
 
 
 

           De acordo com várias referências, um dos principais temas em Finanças está 
relacionado à precificação de ativos. Com a crescente importância dos mercados de opções, o 
entendimento desses mercados, assim como o cálculo do “prêmio justo” associados a esses 
contratos, torna-se essencial para todos os investidores. Em 1973, o trabalho de Fischer Black 
e Myron Scholes apresentou o mais importante modelo de precificação de opções. 
Desenvolvido alguns anos depois (1979), e utilizando alguns elementos do trabalho anterior, o 
modelo binomial tornou-se um dos mais utilizados graças à sua flexibilidade – seus criadores 
foram Cox, Ross e Rubinstein. Este trabalho buscará apresentar e aplicar esses modelos, com 
o auxílio de um software computacional, a instrumentos financeiros que têm participação 
elevada no mercado financeiro brasileiro.    
Palavras Chave: Precificação de ativos; Opções sobre ações; Modelo de Black e Scholes; 
Modelo Binomial. 
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INTRODUÇÃO 
 O mercado de opções apresenta grande flexibilidade, possibilitando diversas 
estratégias de investimentos e muitas combinações de operações tanto para fins de 
especulação, como para fins de hedge. Por não ter ajustes diários, as diversas séries e prazos 
de opções autorizadas pelas bolsas permitem maior poder de alavancagem aos agentes 
econômicos envolvidos. 

 Bessada, Barbedo e Araújo (2013) destacam as seguintes razões para os investidores 
utilizarem opções: 
 - Obtenção de maiores retornos, a partir da alavancagem; 
 - Alternativa para aquisição imediata do objeto; 
 - Fixação do preço em uma futura aquisição de mercadoria; 
 - Alternativa à contratação de um financiamento no mercado financeiro; 
 - Como hedge em posições de ativos financeiros; 
 - Criação de diversas estratégias de hedge e especulação; 
 - Proteção de carteiras de crédito. 

 Com isso, devido à amplitude e importância desse tópico, optou-se por direcionar o 
objeto de estudo para a análise dos contratos de opções sobre ações, apresentando as 
principais características e os conceitos relativos a esse tipo de opção. 

 Tão importante quanto o tipo de opção a ser analisado é o “prêmio justo” envolvido 
nesse tipo de operação. O prêmio é o preço que o titular paga ao lançador para adquirir uma 
opção, ou seja, é o preço da opção (Bessada, Barbedo e Araújo, 2013). Este por sua vez, é 
proveniente das negociações realizadas nos pregões das bolsas ou no mercado de balcão, 
refletindo as respectivas condições de oferta e procura. 
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 Dessa forma, é de extrema importância, conhecer os modelos utilizados na 
precificação das opções sobre ações, assim como os fatores que influenciam esse preço, que 
também serão objeto deste estudo. Novamente, devido à gama de modelos que podem ser 
utilizados, optou-se por restringir este trabalho e apresentar os dois principais modelos para se 
avaliar o prêmio de opções, o modelo de Black e Scholes e o modelo de árvores binomiais. 

 Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo aplicar o modelo de Black e 
Scholes e o modelo de árvores binomiais à opção sobre ação da Petrobras – uma das mais 
negociadas na bolsa de valores de São Paulo, a BOVESPA –, com o auxílio do software 
DerivaGem. O resultado obtido será comparado com o valor negociado no mercado. 

 Assim, este trabalho irá seguir a seguinte estrutura: O capítulo I irá tratar da revisão 
bibliográfica acerca do assunto, mostrando, num primeiro momento, as características 
operacionais, as propriedades e os principais conceitos atrelados aos contratos de opções 
sobre ações. Logo em seguida, serão apresentados os dois modelos de determinação do 
prêmio das opções sobre ações e, finalizando essa primeira parte, serão apresentadas as 
medidas de sensibilidade das opções sobre ações – as letras gregas. Estas mostram como cada 
variável envolvida no processo de precificação influencia no prêmio, servindo também como 
importantes medidas para a gestão de riscos. 

O capítulo II descreve as metodologias utilizadas na precificação da opção da 
Petrobras, a partir dos modelos de Black e Scholes e das árvores binomiais. O capítulo III 
inicia com o detalhamento das premissas (inputs) utilizadas na precificação da opção, com o 
auxílio do software Deriva Gem e segue com a apresentação dos resultados obtidos e 
respectiva comparação com o valor negociado no mercado. 
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Por fim, uma breve conclusão é apresentada, a partir dos resultados encontrados e as 
referências bibliográficas estão disponibilizadas na última parte do trabalho. 
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CAPÍTULO I – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

I.1 – Opções sobre Ações  
 Figueiredo (2010) coloca que, no Brasil, as opções sobre ações são transacionadas na 
Bolsa de Valores de São Paulo (atualmente BM&FBOVESPA). Nesta empresa, dentro do 
mercado de renda variável, são negociadas opções de compra e de venda de ações, além de 
outros derivativos. Contudo, segundo ele, as opções sobre ações representam mais de 90% do 
volume financeiro negociado dentre esses produtos (opções sobre ações, opções sobre índices, 
etc). 

Devido à importância e o crescente volume financeiro movimentado diariamente, o 
presente estudo irá abordar os principais conceitos envolvidos, além de exemplificar o cálculo 
para estabelecer o “prêmio justo” desse produto financeiro.  

I.1.1 – Mecanismo Operacional dos Mercados de Opções 

Segundo Hull (2005), uma opção dá a seu detentor o direito de fazer algo. Porém, o 
detentor não é obrigado a exercer esse direito. Existem dois tipos básicos de opções, a opção 
de compra, também conhecida pelo termo em inglês Call e a opção de venda, conhecida como 
Put. 

“A opção de compra [Call] dá a seu detentor o direito de comprar um ativo a certo 
preço até determinada data. A opção de venda [Put] dá a seu detentor o direito de vender um 
ativo até certa data por um determinado preço.” (Hull, 2005, p. 201) Existem dois importantes 
elementos em um contrato de opção. A data de vencimento, e o preço de exercício (em inglês 
strike price).  

As opções de compra e de venda ainda podem ser classificadas em mais dois tipos, de 
acordo com o período em que podem ser exercidas. As opções do tipo americano dão o direito 
de exercício a qualquer momento até a data de vencimento do contrato. Já as opções do tipo 
europeu só poderão ser exercidas no dia do vencimento do contrato. Atualmente, a maior 
parte das opções transacionadas em bolsa é do tipo americano. 

Podemos identificar quatro posições que um investidor pode assumir em um contrato 
de opção: 
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1) Posição comprada em opção de compra: Posição longa em call; 
2) Posição comprada em opção de venda: Posição longa em put; 
3) Posição vendida em opção de compra: Posição curta em call; 
4) Posição vendida em opção de venda: Posição curta em put. 

Podemos também representar as posições em opções do tipo europeu, de acordo com o 
resultado obtido pelo investidor (payoff). Sendo X o preço de exercício e ST o preço do ativo 
subjacente na data de vencimento, podemos colocar: 

Tabela 1: Resultados das posições em opções do tipo Europeu 

 
Fonte: Elaboração do Autor.  

A partir disso, observamos que o resultado do investidor em uma opção para comprar 
ou vender uma ação, irá depender do preço final da ação. Um aspecto interessante de ser 
observado é que a operação de compra de opção exige um desembolso inicial. Com isso, se 
levarmos em conta esse custo inicial, o investidor, mesmo exercendo a opção, pode ter uma 
perda final. 

Entretanto, segundo Hull (2005), em geral, as opções de compra, na data de 
vencimento, devem ser exercidas, se o preço da ação estiver acima do preço de exercício. 
Entretanto, elas também podem ser vendidas, caso não exista o interesse de realizar o 
exercício. 

Assim, a opção de compra será exercida em uma posição longa se, ST > X e não será 
exercida se ST ≤ X. Graficamente, podemos representar os payoffs das posições em opções 
europeias, da seguinte forma: 

 

Posição em Opção – Tipo 
Européia Payoff (Resultado)

1)  Longa em Call Máx (ST – X, 0)
2) Curta em Call - Máx (ST – X, 0) = Mín (X – ST, 0)
3) Longa em Put Máx (X – ST, 0)
4) Curta em Put -Máx (X – ST, 0) = Mín (ST – X, 0)
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Figura 1 – Payoffs das posições em opções europeias 

 
Fonte: Elaboração do Autor 

 Nas bolsas, os contratos de opções são atrelados a ativos-objeto, ou ativos subjacentes 
(em inglês, underlying assets) como ações, índices de ações, moedas estrangeiras e contratos 
futuros. 

 Um contrato de opções sobre ações dá o direito de comprar ou vender uma quantidade 
padrão de ações a um determinado preço de exercício. O contrato de opções sobre moeda 
estrangeira existe para muitas moedas, e o tamanho de cada contrato varia conforme a moeda. 

 O contrato de opções sobre índices possui como característica particular a liquidação, 
que ocorre apenas de maneira financeira. Seu pagamento é baseado no valor do índice no final 
do dia em que o pedido de exercício é solicitado. Por fim, o ativo subjacente na opção sobre 
futuro é o contrato futuro, que vence pouco tempo depois da expiração da opção. 

 Os detalhes de cada contrato como data de vencimento, preço de exercício e qualquer 
outra especificação, são determinados pela bolsa na qual o mesmo é negociado. Nesta 
negociação em bolsa, existe também para os contratos de opção a figura de clearinghouse e, 
de acordo com Hull (2005), essa câmara de compensação garante que os lançadores de opções 
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irão cumprir integralmente suas obrigações relativas aos termos dos contratos de opções, e 
mantém registro de todas as posições compradas e vendidas. 

 Além da negociação em bolsa, existe o mercado de opções de balcão. Neste mercado, 
instituições financeiras, tesoureiros de companhias e administradores de fundos, negociam 
diariamente. Com isso, os ativos-objeto envolvidos podem ser os mais diversos. Entretanto, 
no mercado de balcão, por não existir a figura da câmara de compensação, os investidores 
ficam sujeitos ao risco de crédito – possibilidade de perda quando o lançador da opção fica 
inadimplente. 

Esses instrumentos negociados no mercado de balcão muitas vezes são criados para 
atenderem a necessidades específicas de um determinado cliente e, por isso, podem ter 
características que fogem do padrão dos contratos negociados em bolsa. Quando a estrutura 
da opção difere das opções padrão de compra e venda, recebem o nome de “opções exóticas”.  

I.1.2 – Propriedades das Opções sobre Ações 

Conforme visto anteriormente, os contratos de opções possuem vários tipos de ativos-
objeto. Neste trabalho, vamos dar foco ao contrato de opções sobre ações. 

Dessa forma, agora que já temos uma visão inicial dos conceitos envolvidos, vamos 
aprofundar o estudo, mostrando os principais fatores que afetam o preço das opções sobre 
ações. Além disso, vamos introduzir o conceito de “paridade put-call” e realizar uma análise 
inicial se as opções americanas devem ser exercidas antes do vencimento ou não. 

Com relação aos fatores que influenciam o preço de uma opção, podemos apresentar os 
seis. São eles: 

1) Preço a vista da ação – S0 
2) Preço de exercício – X 
3) Prazo até a data de vencimento – T 
4) Volatilidade do preço da ação – σ  
5) Taxa de juro livre de risco (risk free) – r 
6) Dividendos esperados durante a vida da opção – D 
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Abaixo apresentamos uma tabela com o resumo da influência sobre o preço da opção 
sobre ação quando aumentamos uma variável e deixamos as demais constantes. Por notação 
temos que: 

“+” Indica que um aumento na variável, causa elevação no preço da opção; 
“–“ Indica que um aumento na variável causa queda no preço da opção; 
“?” Indica que a relação é incerta. 

Tabela 2 – Sumário do efeito sobre o preço da opção sobre ação em função de aumento em uma 
variável enquanto as outras permanecem constantes 

 
Fonte: Elaboração do Autor. 

Graficamente, essas influências também podem ser representadas da seguinte forma: 

Figura 2: Efeito das mudanças no preço da ação, no preço de exercício, na data de expiração, na 
volatilidade e na taxa de juro livre de risco sobre os preços das opções. 

 

Variável/ 
Tipo de Opção

Call 
Européia

Put 
Européia

Call 
Americana

Put 
Americana

Preço a vista da ação + - + -
Preço de exercício - + - +

Tempo até vencimento ? ? + +
Volatilidade + + + +

Taxa de juro livre de risco + - + -
Dividendos - + - +
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Nota: Gráficos elaborados a partir da opção com: Preço a vista: 50; Preço de exercício: 50; Taxa de juro livre de 
risco 5% ao ano; Volatilidade: 30% ao ano e Tempo até o vencimento: 1 ano. 
Fonte: Elaboração do autor 

Sabendo-se que o valor a ser recebido, ao exercer uma opção de compra, é o valor pelo 
qual o preço a vista excede o preço de exercício. Podemos ver que, as opções de compra se 
valorizam conforme o preço a vista aumenta e perdem valor à medida que o preço de 
exercício aumenta. Quando analisamos uma opção de venda, essas variáveis se relacionam de 
maneiras opostas. 

Para o fator data de vencimento, normalmente as opções de compra e de venda europeias 
tendem a valer mais quando o prazo é maior. Mas isto pode não acontecer, caso seja esperado 
um dividendo no curto prazo. 
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Outro fator importante reflete a medida de incerteza sobre os movimentos de subida ou 
descida dos preços da ação e é conhecido como volatilidade. Observamos que tanto os preços 
da Call, quanto da Put, aumentam, conforme aumentamos a volatilidade. 

Segundo Hull (2005), a taxa de juro livre de risco afeta o preço da opção de forma menos 
clara. Contudo, o preço da opção de venda cai à medida que essa taxa aumenta, enquanto o 
preço da opção de compra aumenta, com o mesmo movimento da taxa. Vale lembrar que 
levamos em conta o movimento de alteração de apenas uma variável. Na prática, é necessário 
ver o efeito líquido nas alterações das demais variáveis. 

Por fim, os dividendos têm o efeito de diminuir o preço da ação na data ex-dividendo. 
Sendo assim, existe uma relação inversa entre o preço da opção de compra e o recebimento de 
dividendos. 

Além do que já foi colocado, Hull (2005), argumenta que é possível chegar a certas 
conclusões sobre os preços das opções sobre ações, mesmo sem o conhecimento da 
volatilidade dos preços das ações. São elas: 

1) O preço da opção de compra de uma ação deve ser sempre menor do que o preço da 
ação propriamente dita; 

2) O preço da opção de venda de uma ação deve ser sempre menor que o preço de 
exercício da opção. 

Com isso, podemos apontar os limites inferiores das opções sobre ações que pagam ou 
não dividendos. Segue abaixo o quadro: 

Tabela 3: Limites inferiores das opções sobre ações 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

Opção de compra de ação que 
não paga dividendo

Opção de venda de ação que 
não paga dividendo

Máx (S0 – Xe-rT ; 0) Máx (Xe-rT – S0 ; 0)
Opção de compra de ação que  

paga dividendo
Opção de venda de ação que  

paga dividendo
Máx (S0 – D – Xe-rT ; 0) Máx (Xe-rT + D – S0 ; 0)
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Na qual, S0 é o preço da ação; X é o preço de exercício, r é a taxa de juro livre de risco, T 
o tempo até o vencimento e D o valor presente dos dividendos esperados. Essas propriedades 
existem em um ambiente no qual não existem oportunidades de arbitragem. A partir disso, 
chegamos a principal relação entre opções, que é a paridade Put-Call. Hull (2005) define essa 
propriedade como a relação entre o preço, c, da opção de compra européia e o preço, p, da 
opção de venda européia, ambas sobre a mesma ação.  

Com isso, distinguimos também as ações que não pagam dividendos: 

+ = +  

Das ações que pagam dividendos: 

+ +  = +  

Apesar dessa paridade valer apenas para opções europeias, podemos utilizar a teoria de 
arbitragem para obter os limites e a diferença entre os preços de opção de compra e venda, do 
tipo americana. Segue abaixo: 

1) Para ações que não pagam dividendos: 
−   ≤ −  ≤  −  

2) Para ações que pagam dividendos: 
− −   ≤ −  ≤  −   

Quando analisamos as opções do tipo americano, dois pontos são interessantes de serem 
aprofundados: o exercício antecipado e o efeito dos dividendos. Em relação a esse ponto, Hull 
(2005), afirma que nunca é melhor exercer uma opção de compra americana, sobre uma ação 
que não paga dividendos, antes da data de expiração. E apresenta dois motivos para sustentar 
essa afirmação. São eles: 

1) A opção de compra sempre vale, pelo menos, o valor que seria ganho com o 
exercício, e geralmente vale mais. Portanto o investidor geralmente ganha mais 
vendendo a opção do que exercendo. 
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2) Para o titular da opção, quanto mais tarde for o pagamento do preço de exercício, em 
relação à data de vencimento, melhor. Pois aqui, já incluímos a perspectiva do valor 
do dinheiro no tempo. 

De forma contrária, diz-se que a opção de venda deve ser sempre exercida 
antecipadamente, caso esteja muito dentro do dinheiro. A maneira mais prática de ilustrar essa 
afirmação é supor que o preço da ação é virtualmente zero. Caso o investidor exerça o seu 
direito imediatamente ele irá receber o lucro da diferença entre o preço de exercício e o preço 
à vista. Como não existem valores negativos para preços de ações, nesse instante, esse será o 
maior valor que o mesmo poderá receber. O exercício antecipado da opção de venda passa a 
ser mais conveniente, conforme S0 decresce, r aumenta e a volatilidade diminui. 

Assim, segundo Hull (2005), como há circunstâncias em que o exercício antecipado da 
opção de venda americana é desejável, conclui-se que esta é sempre mais valiosa que a opção 
de venda europeia correspondente. 

Por fim, ao analisar uma opção de compra americana sobre uma ação que paga 
dividendos, não é possível afirmar que a mesma não deve ser exercida antecipadamente. 
Nesses casos, dependendo do valor do dividendo, pode ser preferível o exercício do direito. 

Agora que sabemos o que são opções e quais os fatores que interferem nos seus preços, 
vejamos algumas das teorias relacionadas à precificação de opções. 

I.2 – Modelos de Precificação  
 I.2.1 – Black & Scholes 

Neste tópico, será apresentado o modelo proposto por Fischer Black e Myron Scholes, 
também conhecido como modelo de Black & Scholes. Este tem grande aceitação e é muito 
utilizado para precificar e fazer hedge com opções. Além disso, vamos discutir e entender as 
hipóteses sobre as quais o modelo se baseia. 

A hipótese primordial em um modelo de precificação diz respeito sobre a maneira 
como os preços das ações se comportam ao longo do tempo. Neste caso, assumimos que a 
evolução do preço de uma ação em um momento futuro, a partir do preço atual, segue uma 
distribuição lognormal. Desta forma, quando pensamos nos retornos de uma ação para um 
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determinado período, com capitalização contínua, implica dizer que eles serão normalmente 
distribuídos. 

Sabemos também que o retorno esperado pelo investidor varia conforme o risco da 
ação, ou seja, quanto maior o risco, maior é o retorno que o investidor espera obter. Isso 
também é valido para a variável taxa de juros na economia. Sendo que, quanto maior a taxa de 
juros livre de risco, maior deverá ser o retorno exigido para as ações. 

O risco de uma ação está ligado ao grau de incerteza acerca dos seus respectivos 
retornos – mais especificamente, o grau de risco. É também O indicador de risco é 
denominado “volatilidade”, e representado pela letra grega σ. Hull (2005) nos diz que a 
volatilidade do preço de uma ação pode ser definida como o desvio-padrão do retorno 
proporcionado pela ação em um ano, sendo o retorno expresso com base em capitalização 
contínua. 

   Agora que os principais fatores do modelo proposto por Black e Scholes foram 
apresentados, vejamos as premissas e respectivas fórmulas de aplicação. Podemos apontar as 
seguintes premissas: 

1) O comportamento do preço da ação corresponde a um modelo lognormal com µ e 
σ constantes; 

2) Não existem custos de transação ou impostos e, todos os títulos são perfeitamente 
divisíveis; 

3) Não existem dividendos sobre as ações durante a vida da opção; 
4) Não existe oportunidade de arbitragem sem risco; 
5) A negociação de títulos e ações é contínua; 
6) Os investidores podem tomar emprestado ou emprestar recursos à mesma taxa de 

juro livre de risco; 
7) A taxa de juros de curto prazo livre de risco r, é constante. 
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Essas foram as premissas originais. Com o passar dos anos, outros pesquisadores 
foram flexibilizando o modelo. De modo que, atualmente existem variações que utilizam r e 
σ em função do tempo e outros ajustes, que consideram também os dividendos. 

Na análise inicial feita por Black e Scholes, para criar seu modelo, construiu-se um 
portfólio sem risco na opção e na ação, pois os dois são influenciados pelos movimentos no 
preço da ação. Esta posição sem risco permanece por um breve período de tempo. Com isso, 
precisa ser rebalanceada frequentemente. 

Além disso, o retorno em uma posição sem risco, num cenário na qual não existem 
possibilidades de arbitragem, é a taxa de juro livre de risco. Tal fato permite que a opção seja 
precificada a partir do preço da ação, conduzindo às fórmulas abaixo: 

= ( ) − ( ) 
= (− ) −  (− ) 

Na qual: 

=  ln ( ⁄ ) + ( +  2)⁄
 √  

=  ln ( ⁄ ) + ( −  2)⁄
 √ =  −  √  

S0 = Preço da Ação 
X = Preço de Exercício 
r = Taxa de juro livre de risco 
σ = Volatilidade 
T = prazo até a data de expiração 
N(x) = Função de probabilidade cumulativa para uma variável padronizada normal 

 A volatilidade do preço à vista mostra-se como o único parâmetro do modelo de Black 
e Scholes que não é observado diretamente.  Como não conseguimos expressar σ em função 
de S0, X, r, T e C, mas observamos todas essas variáveis no mercado, realizamos então, um 
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processo de busca interativa na fórmula de precificação para achar o valor de σ – esta é a 
volatilidade implícita. 

 É de grande utilidade esse cálculo e muitos analistas além de monitorar a informação 
do mercado sobre a volatilidade de uma ação específica, também utilizam as volatilidades 
implícitas em opções que são mais negociadas para calcular o preço de uma opção sobre a 
mesma ação, só que menos negociada. Contudo, os preços das opções que estão muito dentro 
ou muito fora do dinheiro mostram-se, de certa forma, insensíveis à volatilidade e, por isso, 
não são muito utilizados. 

 Além do que foi exposto, esses resultados são estendidos para opções de compra e 
venda do tipo europeu que pagam dividendos e, no caso das americanas, que pagam 
dividendos, analisa-se a possibilidade do exercício antecipado, imediatamente antes de a ação 
tornar-se ex-dividendos. 

   I.2.2 – Árvores Binomiais 

Um modelo numérico bastante utilizado é o proposto por Cox, Ross e Rubinstein, 
baseado em árvores binomiais. Neste modelo, utiliza-se a premissa que os movimentos dos 
preços das ações são compostos por inúmeros pequenos movimentos binomiais. Podemos 
descrever o modelo da seguinte forma: 

O primeiro passo é dividir a vida da opção em um grande número de pequenos 
intervalos de tempo (δt). Assumimos que em cada intervalo de tempo, o preço da ação pode se 
mover para dois novos valores: 

S0u (em geral u > 1): O movimento de S0 para S0u é chamado de movimento de alta 
(up) e sua probabilidade é dada por p. 

S0d (em geral d < 1): O movimento de S0 para S0d é chamado de movimento de baixa 
(down) e sua probabilidade é dada por (1 – p). 

Podemos então, representar o que foi descrito, da seguinte forma: 
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Figura 3: Movimentos binominais de alta e baixa 

                                               
Fonte: Elaboração do Autor. 

Assumimos também o princípio risk-neutral valuation e, dessa forma, o retorno 
esperado de todos os títulos negociados é a taxa de juro livre de risco. Os fluxos de caixa 
futuros podem ser estimados descontando-se seus valores esperados à taxa de juros livre de 
risco. 

Para determinar os valores de p, u e d, três condições propostas por esse modelo 
devem ser satisfeitas, pois estes parâmetros devem dar valores corretos para a média e a 
variância do preço da ação durante o intervalo de tempo δt. Então teremos: 

1) Se o retorno esperado da ação é a taxa de juro livre de risco, então o preço da ação 
no fim do intervalo de tempo δt é  e pode ser calculado como: 

=  +  (1 − )   ou  = + (1 − )  

2) Sabendo-se que o desvio-padrão da mudança percentual no preço da ação no 
pequeno intervalo de tempo (δt) é √  ; a sua respectiva variância é σ2δt e, além 
disso, que a variância de uma variável Q é definida como E(Q2) – E(Q)2, na qual E 
é o valor esperado, teremos:  

= +  (1 − ) −  [ + (1 − ) ]  

3) Uma terceira condição proposta por esse modelo é: 

= 1 

Satisfazendo essas três condições, teremos: 

p

1 - p
S0

S0u
S0d
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=    ;  

= √  ;  

= √   ;  

=  

Onde a é conhecido como fator de crescimento. 

Dessa forma, com tudo o que foi exposto, podemos representar a árvore para precificar 
uma opção sobre ação:  

Figura 4: Árvore Binomial 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 A partir desta figura, percebemos que, em geral, no momento iδt, i + 1 preços 
possíveis são considerados, sendo: 

  ; (j = 0, 1, ..., i) 

(i, j) S0u4
(4,4)S0u3

(2,3)S0u2 S0u2
(2,2) (4,3)S0u S0u

(1,1) (3,2)S0 S0 S0
(0,0) (2,1) (4,2)S0d S0d

(1,0) (3,1)S0d2 S0d2
(2,0) (4,1)S0d3

(3,0) S0d4
(4,0)
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 Além disso, a árvore é “recombinante”, ou seja, um movimento de alta, seguido por 
um movimento de baixa leva ao mesmo preço de ação que um movimento de baixa, seguido 
por um movimento de alta. 

 A precificação pelo método de árvores binomiais utiliza o procedimento backward 
induction, ou seja, iniciamos no final da árvore (momento T), e recuamos para o início. 
Conhecendo o valor da opção da opção no momento T e assumindo um mundo risk-neutral, o 
valor em cada nó na data (T – δt) pode ser calculado como o valor esperado na data T 
descontado à taxa r para o período de tempo δt, e assim por diante. Quando a opção é do tipo 
americana, deve-se analisar a cada nó a preferência entre o exercício antecipado e a 
manutenção da posição na opção para um período de tempo adicional δt. 

Vale lembrar que a opção de venda vale Máx(X – ST; 0) e a opção de compra Máx(ST 
– X;0), na qual ST é o preço da ação na data T e X é o preço de exercício. Além disso, o preço 
da ação no j-ésimo nó (j = 0, 1,..., i) na data iδt (i = 0, 1, ..., n) é calculado por . 

Na prática, quanto maiores os nós e menores os valores de δt, mais precisos serão os 
resultados. A partir disso, podemos apresentar algumas considerações e, logo em seguida, a 
expressão algébrica do modelo em questão: 

Tomando-se uma opção de venda do tipo americano, que não paga dividendos e 
dividindo o seu tempo até o vencimento em N subintervalos de tempo δt, teremos o j-ésimo 
nó na data iδt como o nó (i, j) (0 ≤ i ≤ N, 0 ≤ j ≤ i). Determinado por f i, j o valor da opção no 
nó (i, j); sabendo que o preço da ação no nó (i, j) é  e, além disso, que o valor da 
opção de venda americana na data de expiração é Máx(X – ST; 0), teremos então: 

, =  á  ( − ; 0) ; ( = 0, 1, … , ) 

Como já definido anteriormente, a probabilidade de um movimento de subida (up) é 
denotada por p (ou seja, um movimento do nó (i, j) para o nó (i + 1, j + 1)), e a probabilidade 
de um movimento de baixa (down) é dada por (1 – p) (ou seja, um movimento do nó (i, j) para 
o nó (i + 1, j)). Não existindo a possibilidade de um exercício antecipado, o risk-neutral 
valuation apresenta: 
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, =  [ , +  (1 − ) , ] 

Para 0 ≤ i ≤ N – 1 e 0 ≤ j ≤ i. 

 Quando levamos em consideração o exercício antecipado, o valor de f i, j deve ser 
comparado com o valor intrínseco da opção. Sendo assim, a expressão fica: 

, =  á { − , [ , +  (1 − ) , ]} 

Mais uma vez, observa-se que o cálculo se inicia na data T e trabalha-se para trás. 
Com isso, o valor no tempo iδt captura não só o efeito da possibilidade de exercício 
antecipado na data iδt, mas também o exercício antecipado em datas posteriores. Hull (2005) 
ainda diz que, no limite, à medida que δt tende a zero, obtém-se um valor exato para a Put 
americana. 

“O método de árvore binomial para apreçamento de opções sobre ações que não 
pagam dividendos pode ser facilmente adaptado para apreçar opções americanas de compra e 
de venda sobre ações que pagam dividendos à taxa contínua q.” (Hull, 2005, p 451).  

Com o retorno proporcionado, estimado em q, o preço da ação, na média (em um 
mundo risk-neutral), proporciona o retorno r – q, então: 

( ) =  + (1 − )       e,   ( ) = + (1 − )  

Assim, os valores de p, u e d, continuam consistentes, mas a possui um novo valor: 

= ( )  

Com isso, segundo Hull (2005), o procedimento da árvore binomial pode ser utilizado 
exatamente como antes, modificando-se apenas o valor de a. Entretanto, outras formas de 
pagamento de dividendos podem existir e, consequentemente, algumas modificações devem 
ser realizadas. Duas outras situações podem ser destacadas: 

1) Pagamento de um dividendo simples realizado em certa data, com a proporção δ 
em relação ao preço da ação. 
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Neste caso, os dividendos conhecidos durante a vida da opção são tratados de modo 
que os nós na data iδt correspondem aos seguintes preços de ações: 

(1 −  )   ;   ( = 0, 1, … , ) 

Podemos então, representar da seguinte forma: 

Figura 5: Árvore Binomial com pagamento de dividendo simples realizado em certa data 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

2) Conhecimento antecipado do valor do dividendo. 

Nessa situação, se a volatilidade da ação σ, for constante, a árvore deixa de ser 
recombinante e pode assumir a seguinte forma: 

 

 

 

S0u2 (1 - δ)

S0 (1 - δ)

S0d2 (1 - δ)

S0u4 (1 - δ)

S0d2 (1 - δ)

S0d4 (1 - δ)

Data do Ex-Dividendo

Data do Ex-Dividendo

S0

S0u

S0d

S0u3 (1 - δ)

S0u (1 - δ)

S0d (1 - δ)

S0d3 (1 - δ)

S0u2 (1 - δ)

S0 (1 - δ)
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Figura 6: Árvore Binomial com conhecimento antecipado do valor do dividendo 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 Isso mostra que o número de nós a ser calculado, em especial se houver muitos 
dividendos, pode se tornar muito grande, pois existem 2i nós ao invés de i + 1. Assim, na data 
(k + m)δt, há m(k + 2) nós, em vez de k + m + 1 nós. 

 Hull então mostra que esta situação pode ser simplificada se assumirmos que o preço 
da ação possui dois componentes: uma parte incerta e uma parte composta do valor presente 
de todos os dividendos futuros durante a vida da opção. 

 “Suponha que há apenas uma data ex-dividendo τ durante a vida da opção e que kδt ≤ 
τ ≤ (k + 1)δt. O valor do componente incerto S*, na data iδt é dado por: 

∗ =   ; Quando iδt > τ  e,  ∗ =  − ( )  ; Quando iδt ≤ τ 
 onde D é o dividendo.” (Hull, 2005, p. 456) 

S0d

Data do Ex-Dividendo

S0 -D

S0d2 - D

Data do Ex-Dividendo

S0u
S0

S0u2 - D
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 Definindo σ* como a volatilidade de S* e assumindo que a mesmo seja constante, os 
parâmetros p, u e d, podem ser calculados como descritos anteriormente, substituindo σ por 
σ*.  Assim, a árvore é construída de forma usual para modelar S*. Quando incluímos em 
cada nó o valor presente dos dividendos futuros, a árvore pode ser convertida em outra árvore 
para a modelagem de S. Na data iδt, os nós da árvore correspondente aos preços das ações 
serão: 

∗ +   ( ), ( = 0, 1, … , )  quando iδt < τ e: 

∗  , ( = 0, 1, … , ) quando iδt > τ. 
 Além dessa consideração nos dividendos, existem duas outras extensões relacionadas 
com o modelo binomial. São elas: 

1) Taxa de juro dependente do tempo: 

Normalmente, assume-se que as taxas de juro são constantes, mas quando a estrutura a 
termo é inclinada para cima ou para baixo, isso pode não ocorrer. Com isso, assume-se que a 
taxa de juro para o período de tempo δt no futuro será igual a taxa de juro forward corrente 
relativa a tal período, e temos: 

= ( )  

Onde f(t) é a taxa forward entre as datas t e t + δt. Dessa forma, a árvore e sua construção 
permanecem inalteradas, pois u e d não dependem de a. Apenas alteramos o desconto de t + δt 
para t, utilizando f(t). 

2) Técnica Control Variate: 

Esta técnica pode ser usada para precificar uma opção americana, e envolve o cálculo de 
três preços de opções da seguinte forma: 
 - Cálculo de uma opção americana pelo método da árvore binomial (fA); 
 - Cálculo de uma opção europeia correspondente, pelo mesmo método (fE); 
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 - Cálculo de uma opção europeia, pelo modelo de Black e Scholes (fBS); 

 A partir desses três valores, teremos uma estimativa para o preço da opção americana, 
conforme abaixo: 

+ −  

Além disso, outros modelos podem ser utilizados para a construção da árvore e 
respectivo cálculo do preço da opção. 

Por fim, podemos colocar também que as árvores binomiais podem ser utilizadas em 
conjunto com a simulação de Monte Carlo para a precificação de derivativos, com exceção 
das opções do tipo americanas. Não há como saber se o exercício antecipado será vantajoso 
quando determinado nó for alcançado. 

Contudo, elas mostram-se importantes na precificação de opções exóticas como as 
asiáticas e as opções lookback. 

I.3 – Medidas de Sensibilidade – Letras Gregas 

 As cinco derivadas parciais do prêmio das opções, também conhecidas como “letras 
gregas”, decompõem os fatores de risco associados à posição em opções. Dessa forma, os 
analistas e, principalmente os traders, possuem como desafio administrar essas informações 
de maneira que os riscos fiquem em patamares aceitáveis. As instituições financeiras muitas 
vezes vendem opções sobre ações para seus clientes. Contudo, o risco assumido por elas em 
determinadas operações pode tornar-se inaceitável, e para que isso não ocorra, elas 
normalmente fazem hedge de suas posições. 

 Inúmeras são as formas de realizar o hedge, mas muitas delas podem não ser 
satisfatórias, pois para um hedge perfeito, o desvio-padrão do retorno total com o lançamento 
da opção e a estratégia de hedge é zero. Para Hull (2005), um esquema de hedge é a estratégia 
de stop-loss, que consiste em monitorar o preço do ativo subjacente de forma a permanecer 
com uma posição descoberta caso o preço da ação esteja abaixo do preço de exercício e, caso 
o preço fique maior que o de exercício, monta-se uma posição coberta. 
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 Assim, nessa estratégia, assegura-se que na data de exercício da opção, a instituição 
tenha a ação caso a opção fique dentro do dinheiro ou não tenha, caso fique fora do dinheiro. 
Graficamente, podemos representar essa estratégia da seguinte forma: 

Figura 7: Estratégia de Stop-Loss 

 
Fonte: Elaboração do autor  

 Entretanto, alguns problemas são encontrados e podem inviabilizar essa estratégia. O 
principal surge quando trabalhamos com a hipótese de que os mercados são eficientes. Nisso, 
assumimos que o hedger não pode saber se, quando o preço da ação se iguala a X, o próximo 
movimento será para mais ou menos de X. Então, apesar de parecer uma boa utilização, ela 
não funciona bem como esquema de hedge. Caso o caminho do preço da ação cruze muitas 
vezes o limite estabelecido pelo preço de exercício, a estratégia torna-se muito cara, 
inviabilizando a operação. 

 O delta de uma opção Δ é a taxa de variação do preço da opção em relação ao preço 
do ativo subjacente, ou seja, é a inclinação da curva que relaciona o preço da opção e o preço 
do ativo subjacente. Representamos o delta como: 

∆ =  

Na qual, δS representa a variação no preço da ação e δC é a consequente variação no 
preço da opção. Assim, se tivermos uma posição que combina a opção com o ativo, baseada 

Tempo (t)

Preço da Ação  S(t)

Preço de 
Exercício 

X
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no delta da opção, o ganho (a perda) na posição em opção tenderia a ser compensado pela 
perda (pelo ganho) na posição em ações. Colocando de outra forma, o delta da posição em 
ações compensa o delta da posição em opções e o delta zero, também é conhecido como delta 
neutro. 

Outro ponto importante a respeito do hedge é que o mesmo deve ser ajustado em 
curtos períodos de tempo, ou seja, deve ser rebalanceado conforme o delta muda. 
Graficamente, podemos representar o delta da seguinte forma: 

Figura 8: Representação do Delta (Δ) 

    
Fonte: Elaboração do autor. 

Podemos então definir o delta das opções europeias sobre ações que não pagam 
dividendos e sobre ações que pagam dividendos: 

- Delta da opção de compra europeia sobre ação que não paga dividendos: 
∆ = ( 1) 

- Delta da opção de venda europeia sobre ação que não paga dividendos: 
∆ = ( 1) −  1 

- Delta da opção de compra europeia sobre ação que paga dividendos: 
∆ =  ( 1) 

- Delta da opção de venda europeia sobre ação que paga dividendos: 

Preço da Opção

Preço da AçãoA

B Inclinação = Δ
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∆ =  [ ( 1) −  1] 

“Portanto, o uso do delta hedging para posição short em uma opção de compra 
europeia envolve a manutenção de posição longa de N(d1) ações a qualquer momento. De 
forma similar, o uso do delta hedging para posição longa em opções de compra europeias 
envolve a manutenção de posição short de N(d1) ações a qualquer momento.” (Hull, 2005, p. 
379) 

Podemos estender o conceito do delta para um portfólio específico (seja de opções ou 
de outros derivativos que dependem de um ativo simples), da seguinte forma: 

∆ =  Π 

Na qual o δS é a mudança no preço do ativo e δΠ a consequente mudança no valor do 
portfólio.  

Outra forma de calcular o delta do portfólio é: 

∆ = ∆  

Na qual wi é o valor total do ativo i. Dessa forma, o delta do portfólio é a soma dos 
deltas das opções que o compõem. 

Com isso, a manutenção do hedge para um grande portfólio de opções torna-se mais 
simples, pois com apenas uma operação no ativo-objeto consegue-se tornar zero o delta para 
todo o portfólio e, os custos de transação do hedge são absorvidos pelos lucros nos diferentes 
negócios. 

Outro parâmetro que os traders consideram muito útil é o teta de um portfólio de 
opções, Θ. Este é definido como a mudança do valor do portfólio em função do decorrer do 
tempo, e podemos colocar da seguinte forma: 

=   
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Na qual δΠ é a mudança no valor do portfólio, quando um montante de tempo δt passa 
e tudo o mais permanece constante. A partir da fórmula de Black e Scholes, podemos colocar: 

- Teta de uma opção de compra europeia sobre uma ação que não paga dividendos: 

=  − ( 1)
2√ −  ( 2) 

- Teta de uma opção de venda europeia sobre uma ação que não paga dividendos: 

=  − ( 1)
2√ +  (− 2) 

- Teta de uma opção de compra europeia sobre uma ação que paga dividendos: 

=  − ( 1)
2√ +  ( 1) −  ( 2) 

- Teta de uma opção de venda europeia sobre uma ação que paga dividendos: 

=  − ( 1)
2√ +  (− 1) +  (− 2) 

De modo que: 
′( ) =  1

√2   

Vale ressaltar que nessas fórmulas o tempo é expresso em anos, mas normalmente o 
teta é apurado em dias, pois tem como significado a alteração do montante do portfólio em 
função da passagem de um dia. 

Hull (2005) diz que, o teta não é um parâmetro de hedge do mesmo tipo do delta. Não 
existe incerteza sobre a passagem do tempo, por isso, não existem motivos para se montar um 
hedge contra esse efeito sobre a carteira de opções. Contudo, no portfólio delta neutro, utiliza-
se o teta como uma aproximação para o gama. 

O gama Γ, é um parâmetro que mede a taxa de variação do delta do portfólio em 
relação ao preço do ativo-objeto. Podemos exemplificar da seguinte maneira: se o valor do 
gama é pequeno, significa que o delta não é tão sensível às variações de preço e, 
consequentemente, o rebalanceamento do portfólio delta neutro, não precisa ser realizado com 
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tanta frequência. Caso contrário, o delta será muito sensível e é necessário acompanhar mais 
de perto o respectivo portfólio. 

Basicamente, a relação entre o preço da opção e o preço da ação assume o formato de 
uma curva, e o gama mede exatamente essa curvatura. Podemos colocar que: 

=  +  2  

Onde δS é a mudança no preço do ativo subjacente; δt é o intervalo de tempo e δΠ é a 
variação no montante do portfólio. Isso nos mostra que à medida que o valor absoluto do 
gama aumenta a sensibilidade do valor do portfólio a δS também aumenta. Graficamente, 
podemos demonstrar a relação entre δΠ e δS da seguinte forma: 

Figura 9: Relação entre δΠ e δS de acordo com o valor do Gama 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

1) Gama ligeiramente positivo 2) Gama amplamente positivo

3) Gama ligeiramente negativo 4) Gama amplamente negativo

δΠ δΠ

δΠδΠ

δS δS

δSδS
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 Dessa forma, temos que o delta oferece uma proteção contra movimentos de mudanças 
relativamente pequenos, enquanto o gama abrange movimentos maiores. 

 Adotando um portfólio delta neutro com gama Γ, uma opção de gama ΓT e um número 
adicional wT de opções no portfólio, temos que o gama do portfólio será: 

wT ΓT + Γ 

 Assim, para criar um portfólio gama neutro, será necessária uma posição em opção de 
valor . Essa inclusão altera o delta do portfólio e, conseqüentemente a posição no ativo deve 
ser alterada. Conforme o passar do tempo, para manter-se a neutralidade do gama, a posição 
em opção deve ser rebalanceada. Apresentamos então o cálculo do gama: 

- Gama para opção de compra ou de venda européia sobre uma ação que não paga 
dividendos: 

=  ( 1)
√  

- Gama para opção de compra ou de venda européia sobre uma ação que paga 
dividendos: 

=  ( 1)
√  

O gama é sempre positivo e, podemos apresentar graficamente: 

Figura 10: Variação do Gama em relação ao preço da ação para opção 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

Gama

Preço 
da AçãoX
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Figura 11: Variação do gama em relação ao tempo até o vencimento para opção sobre ação 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

Vemos então que opções com curtos prazos de expiração vencimento e no dinheiro 
possuem gamas altos. Sendo assim, muito sensíveis às mudanças no preço da ação. 

Além disso, existe uma relação entre as letras gregas delta, teta e gama para um 
portfólio de opções sobre ações que pagam dividendos, que satisfaz à seguinte equação: 

+ ( − ) ∆ +  12  =  

Na qual S é o preço da ação e Π é o valor do portfólio. Quando temos o portfólio delta 
neutro (Δ = 0): 

+ 1
2  =  

Então, quando Θ é grande e positivo, o gama tende a ser grande e negativo, e vice-
versa. Mostrando assim, o motivo pelo qual o teta é considerado uma aproximação do gama 
em um portfólio delta neutro. 

Sabemos que, na prática, as volatilidades dos ativos não são constantes, fazendo com 
que os preços dos derivativos também se alterem de acordo com esses movimentos. 

Gama

Tempo para 
Maturidade

Fora do dinheiro
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Apresentamos então, mais um parâmetro, conhecido como vega υ. Este é a taxa de 
variação no valor de um portfólio em função da variação na volatilidade do ativo subjacente. 

“Se o vega for alto, em termos absolutos, o valor do portfólio será muito sensível à 
pequenas mudanças na volatilidade. Se o vega for baixo em termos absolutos, mudanças na 
volatilidade terão pouco impacto no valor do portfólio.” (Hull, 2005, p. 395). 

O cálculo do vega e o gráfico de sua variação em relação ao preço da opção são 
colocados a seguir: 
- Vega para uma opção de compra ou de venda européia sobre ação que não paga dividendos: 

=  √ ( 1) 
- Vega para uma opção de compra ou de venda européia sobre ação que paga dividendos: 

=  √ ( 1)  

Figura 12: Variação do vega em relação ao preço de uma ação para uma opção 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 Pode-se estranhar fazer o cálculo do vega a partir do modelo de Black e Scholes, visto 
que ele pressupõe volatilidade constante. Contudo, estudos já mostraram que o vega calculado 
por modelos em que a volatilidade é estocástica, é muito próximo do valor do veja calculado 
pelo modelo de Black e Scholes. Este último, então, pode ser utilizado com boa precisão. 
Então, o uso de uma opção para o hedge do gama ou do vega depende do tempo entre os 
rebalanceamentos do hedge e a variabilidade da volatilidade. 

Vega

Preço 
da AçãoX
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 Por fim, o último parâmetro do modelo de Black e Scholes é a taxa de juro. Portanto, o 
Rô de um portfólio de opções mede a sensibilidade do valor do portfólio em relação à taxa de 
juro, e é calculado da seguinte maneira: 

- Rô para a opção de compra do tipo européia sobre ação que não paga dividendos: 
ô = ( 2) 

- Rô para a opção de venda do tipo européia sobre ação que não paga dividendos: 
ô = − (− 2) 

Essas fórmulas são aplicadas de maneira análoga às ações que pagam dividendos. 
Apenas realizam-se os devidos ajustes na definição de d2. 

Com todas essas ferramentas, em um mundo ideal, os profissionais financeiros 
deveriam conseguir rebalancear suas carteiras periodicamente, a fim de manter as letras 
gregas neutras. Entretanto, na prática isso não existe. Normalmente, a administração de 
grandes portfólios envolve a neutralidade apenas do delta nos rebalanceamentos. O gama e o 
vega são monitorados e estabelecidos limites de variações aceitáveis pela instituição. Quando 
esses limites são ultrapassados, ou uma ação corretiva é tomada, ou a operação é encerrada 
precocemente. 

Em complemento a esse monitoramento, outra ferramenta é utilizada, a análise de 
cenário. Ela envolve o cálculo do ganho ou da perda do portfólio, para um determinado 
período de tempo e específicas condições de mercado. Esses cenários podem ser escolhidos 
pela administração ou gerados por alguns modelos. 
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA 

 O presente trabalho possui como objetivo apresentar dois modelos de precificação de 
opções sobre ações e realizar o cálculo do “prêmio justo” (preço teórico) de uma opção 
negociada na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA) comparando ao final, com o 
preço de fechamento do mercado. 

 No mercado de opções sobre ações na BM&FBOVESPA, os vencimentos ocorrem na 
terceira segunda-feira de cada mês. As séries autorizadas são identificadas pelo símbolo do 
ativo-objeto em conjunto com uma letra e um número. A letra identifica se é uma opção de 
compra ou de venda e o mês de vencimento, e o número indica o preço de exercício. Abaixo 
podemos mostrar a identificação explicada: 

Tabela 4: Referência das opções de compra e venda de acordo com o mês de vencimento  

 
Fonte: Elaboração do autor 

 A partir disso e, sabendo que as opções da Petrobrás possuem grande volume de 
negociação, optou-se por realizar a precificação de uma Opção de Compra do tipo Americana 
da respectiva empresa. 

 No dia 12/02/2016, olhamos no final do pregão e a opção mais negociada dessa 
empresa havia sido a de código PETRC13, com um total de 1.483 negócios e valor financeiro 
de R$ 4.156.700. 

Vencimento
Compra Venda Mês

A M Janeiro
B N Fevereiro
C O Março
D P Abril
E Q Maio
F R Junho
G S Julho
H T Agosto
I U Setembro
J V Outubro
K W Novembro
L X Dezembro

Opção
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 De acordo com a identificação da série autorizada, podemos dizer que essa opção é 
uma opção de compra do tipo americana, com vencimento em março (21/03/2016), preço de 
exercício a R$ 4,00 (o preço de fechamento do ativo-objeto no pregão do dia 12/02/2016 foi 
R$ 4,45) e seu ativo-objeto é a ação preferencial (PN) da Petrobrás (na BM&FBOVESPA, 
negociada sob o código PETR4). 

 Para a identificação dos demais parâmetros a serem utilizados no modelo de 
precificação, as seguintes etapas foram seguidas: 

- Identificar a quantidade de dias úteis entre a data do “pregão-base” utilizado para a 
precificação (12/02/2016) e a data de vencimento da opção (21/03/2016); 

- Coletar o histórico de preços da ação preferencial da Petrobrás (PETR4), permitindo o 
cálculo da volatilidade histórica; 

- Observar a curva de juros livre de risco (DI), a partir dos dados na BM&FBOVESPA e 
calcular a taxa de juros prefixada contínua efetiva até o vencimento, com o método de 
interpolação flat forward. 

 Com todas as variáveis mapeadas, colocamos esses inputs no software DerivaGem 
para obtermos o resumo dos preços teóricos, a partir dos dois modelos de precificação (Black 
e Scholes e Binomial). 

 Além do “prêmio justo” da opção e a sua volatilidade implícita, foi possível comparar 
com a cotação de mercado da opção no dia 12/02/2016. E a volatilidade histórica calculada, 
sendo possível verificar a “sobre” ou “subavaliação” conforme proposta acadêmica deste 
trabalho. 

 Logo em seguida, é possível apontar alguns aspectos que explicam as diferenças entre 
os preços. 
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CAPÍTULO III – APLICAÇÃO DOS MODELOS 

III.1 – Utilização do software DerivaGem 

 O software DerivaGem foi desenvolvido com o objetivo de servir como material de 
apoio ao livro de John C. Hull, “Fundamentos dos Mercados Futuros e de Opções”, e possui 
uma gama de aplicações de modelos de precificação de opções sobre ações e diversos outros 
derivativos. Sua versão é gratuita e disponibilizada em seu website. 

 Apesar de sua utilização não ser tão grande por parte dos traders profissionais (seu 
desenvolvimento é de caráter estritamente acadêmico), a sua utilização ocorre de forma muito 
simples, facilitando bastante a aplicação prática da teoria envolvida nesse trabalho. 

III.1.1 – Inputs Utilizados 

 Após a escolha da opção, os inputs dos modelos foram retirados de consultas ao site 
da BM&FBOVESPA. Com isso, foi possível definir: 

Tabela 5: Inputs de preço à vista; preço de exercício e tempo até o vencimento 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 É importante observar que as variáveis de entrada na fórmula de Black e Scholes 
devem possuir as mesmas unidades de tempo. Neste caso, optou-se por utilizar as medidas em 
anos, consequentemente: 

 

 

Input Notação Valor
Preço da ação (PETR4) no fechamento do pregão 
do dia 12/02/2016 (S0) R$ 4,45
Preço de Exercício (estabelecido em contrato) X R$ 4,00
Nº de dias úteis entre o pregão do dia 
12/02/2016 (inclusive) até o dia do vencimento 
da opção 21/03/2016 (exclusive)

T 26
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Tabela 6: Inputs de preço à vista; preço de exercício e tempo até o vencimento (padronizados para a medida de 
tempo em anos) 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 A taxa de juros prefixada para o prazo de vencimento da opção foi extraída dos 
contratos futuros de DI-1 dia negociados na BM&FBOVESPA. Como não havia um contrato 
específico para o período de vencimento da opção, escolheram-se os dois vencimentos mais 
próximos (Março/2016 – DI1H16, com vencimento em 29/02/2016 e Abril/2016 – DI1J16, 
com vencimento em 31/03/2016) e utilizou-se o método de interpolação flat forward, 
conforme abaixo: 

Figura 13: Ilustração do método de interpolação flat foward utilizado no cálculo da taxa de juros livre de risco 
para o período de precificação da opção 

 

Fonte: Elaboração do autor 

Input Notação Valor
Preço da ação (PETR4) no fechamento do pregão 
do dia 12/02/2016 (S0) R$ 4,45
Preço de Exercício (estabelecido em contrato) X R$ 4,00
Nº de dias úteis entre o pregão do dia 
12/02/2016 (inclusive) até o dia do vencimento 
da opção 21/03/2016 (exclusive)

T T = 26/252
T = 0,1032 anos

Taxa efetiva estimada para o primeiro vencimento do DI 0,58%
=((1 + 14,14%)^(11/252)) -1

Taxa efetiva estimada para o segundo vencimento do DI 1,75%
=((1 + 14,195%)^(33/252)) -1

Taxa a termo entre 29/02/2016 e 31/03/2016 (expressa ao ano) 14,22%
=(((1+1,75%)/(1+0,58%))^(252/22))-1

Taxa discreta a ser utilizada na precificação da opção (pelo método flat foward) 14,188%
=((((1+14,14%)^(11/252))*((1+14,22%)^(15/252)))^(252/26))-1

Taxa contínua a ser utilizada na precificação da opção (pelo método flat foward) 14,192%
=EXP((((1+14,188%)^(1/252))-1)*252)-1

31/03/2016
Vencimento do 2º 

contrato de DI 
mais próximo

7 dias úteis

29/02/2016
Vencimento do 1º 

contrato de DI 
mais próximo

12/02/2016
Pregão utilizado 

para a precificação 
da opção

11 dias úteis

21/03/2016
Vencimento da 

Opção
15 dias úteis
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 Foi realizada uma busca referente essa ação e, não haviam dividendos previstos para o 
período até o vencimento da opção. Com isso, o último parâmetro a ser colocado no modelo é 
a volatilidade. Como se sabe, a volatilidade deve ser estimada antes de ser inserida no 
modelo: 

 “A volatilidade a ser inserida no modelo de Black e Scholes é a volatilidade futura, 
prevista para o período compreendido entre o instante da avaliação e o instante de 
encerramento da vida da opção. Entretanto, para que se preveja a volatilidade futura, é 
necessário basear-se na volatilidade passada.” (Marins, 2009; p.808) 

 Muitos estudos são feitos para testar as melhores formas de modelagem dessa 
estimativa. Este parâmetro é determinante para o investidor decidir se deve comprar ou 
vender a opção. Como o intuito deste trabalho é exemplificar os dois métodos mais comuns 
de precificação, optou-se por simplificar a estimativa desse parâmetro, calculando apenas a 
volatilidade histórica do ativo-objeto, a partir dos 20 pregões imediatamente anteriores à data 
de precificação, conforme segue abaixo: 
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Tabela 7: Cálculo da volatilidade histórica do ativo-objeto (PETR4) 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 Assim, para a precificação da opção PETRC13 via modelo Black e Scholes e 
Binomial, obtivemos os seguintes inputs: 

Tabela 6: Inputs utilizados para a precificação da opção PETRC13 no software DerivaGem (padronizados para a 
medida de tempo em anos) 

 
 Fonte: Elaboração do autor 

Dias Data do 
Pregão

Preço de 
Fechamento

Fatores de 
Retorno

Taxa de Retorno 
Logarítmica

-21 12/1/2016 5,53 - -
-20 13/1/2016 5,27 0,9530 -0,0482
-19 14/1/2016 5,69 1,0797 0,0767
-18 15/1/2016 5,17 0,9086 -0,0958
-17 18/1/2016 4,80 0,9284 -0,0743
-16 19/1/2016 4,66 0,9708 -0,0296
-15 20/1/2016 4,43 0,9506 -0,0506
-14 21/1/2016 4,50 1,0158 0,0157
-13 22/1/2016 4,41 0,9800 -0,0202
-12 26/1/2016 4,20 0,9524 -0,0488
-11 27/1/2016 4,57 1,0881 0,0844
-10 28/1/2016 4,60 1,0066 0,0065
-9 29/1/2016 4,84 1,0522 0,0509
-8 1/2/2016 4,72 0,9752 -0,0251
-7 2/2/2016 4,30 0,9110 -0,0932
-6 3/2/2016 4,49 1,0442 0,0432
-5 4/2/2016 4,73 1,0535 0,0521
-4 5/2/2016 4,54 0,9598 -0,0410
-3 10/2/2016 4,31 0,9493 -0,0520
-2 11/2/2016 4,23 0,9814 -0,0187
-1 12/2/2016 4,45 1,0520 0,0507

Média do Retorno Logarítmico Diário -1,09%
Volatilidade Diária (Desvio-Padrão da amostra) 5,52%
Volatilidade Anual (=Volatilidade Diária*Raiz(252)) 87,68%

Input Notação Valor
Preço da ação (PETR4) no fechamento do pregão 
do dia 12/02/2016 (S0) R$ 4,45
Preço de Exercício (estabelecido em contrato) X R$ 4,00
Nº de dias úteis entre o pregão do dia 
12/02/2016 (inclusive) até o dia do vencimento 
da opção 21/03/2016 (exclusive)

T T = 26/252
T = 0,1032 anos

Taxa de Juros livre de risco contínua (expressa 
em % ao ano) r 14,192%
Volatilidade (expressa em % ao ano) σ 87,68%
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 O software DerivaGem utiliza os mesmos inputs do modelo de Black e Scholes, sendo 
necessária apenas duas mudanças. A escolha do tipo de precificação como Binomial e a 
definição do número de “passos” da árvore, que neste exemplo foi adotado o número 10 por 
dois motivos: 

- O primeiro diz respeito à convergência de preços, pois estudos provaram que conforme o 
número de “passos” aumenta, o preço calculado pelo modelo Binomial tende a convergir para 
o mesmo “prêmio justo” calculado pelo modelo de Black e Scholes. 

- O segundo diz respeito à capacidade do software, pois 10 é o número limite que o 
DerivaGem suporta para calcular e, logo em seguida, ilustrar a árvore binomial calculada. 
Caso queira fazer apenas o cálculo do preço teórico, o software permite processar a árvore 
binomial com até 500 “passos”. 

 Por fim, para o cálculo da volatilidade implícita, utilizamos os inputs de preço do 
ativo, taxa de juros livre de risco, tempo até o vencimento, preço de exercício, e como novo 
parâmetro, o prêmio praticado pelo mercado. 

 Temos então que, a volatilidade implícita é, essencialmente, a volatilidade futura 
prevista pelo mercado. Os traders de opções, a todo momento, calculam e comparam as 
volatilidades implícitas nas diversas cotações de opções, a fim de avaliá-las. 

 Sendo assim, o que se faz é calcular a volatilidade que, estimada no modelo, iguale o 
prêmio teórico calculado ao prêmio negociado no mercado. Operacionalmente, este problema 
é resolvido por iterações, uma vez que não é possível explicitar algebricamente a volatilidade 
em função das demais variáveis do modelo. 

 Assim, após os inputs no software DerivaGem, podemos observar e analisar os 
resultados obtido. 

III.1.2 – Resultados Obtidos 

 Uma vez obtido os “prêmios justos” para a opção escolhida, podemos comparar com o 
preço negociado no mercado, no fechamento do mesmo dia (12/02/2016): 
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Tabela 9: Comparação entre os prêmios calculados e o prêmio observado no mercado 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 Outra comparação a ser feita é entre a volatilidade estimada, neste caso, de acordo 
com a metodologia da volatilidade histórica, e a volatilidade implícita: 

Tabela 10: Comparação entre a volatilidade estimada e a volatilidade implícita 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 A árvore gerada pelo modelo Binomial está no Anexo A, ao final deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B&S Binomial
R$ 0,77 R$ 0,78 R$ 0,72

Data do pregão:

Modelo
Prêmio

Preço Observado no 
Mercado

12/2/2016

87,68% 77,98%
Data do pregão:

Volatilidade Volatilidade Implícita

12/2/2016

Estimativa pela Volatilidade 
Histórica (utilizada nos modelos 

B&S e Binomial)
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CONCLUSÃO 

 Dentro do presente trabalho foi realizada a precificação da opção de compra, do tipo 
americana, sobre a ação da Petrobrás. Na bibliografia analisada foram apresentados os 
modelos de Black e Scholes e Binomial, os principais métodos utilizados pelos profissionais 
de investimento. 

 Para a realização do trabalho, optou-se por buscar os dados mais próximos da 
realidade do mercado (como a curva de juros pelos contratos DI-1 dia negociados na 
BM&FBOVESPA), com exceção da volatilidade, que por questões de simplificação, 
calculou-se a histórica. Como auxílio na aplicação dos modelos, utilizou-se o software 
DerivaGem, de disponibilidade gratuita e fácil aplicabilidade. 

 Os resultados dos “prêmios justos” calculados pelos dois modelos foram R$ 0,77 
(B&S) e R$ 0,78 (Binomial), ambos acima do preço de fechamento do dia 12/02/2016 (R$ 
0,72), o que seria incoerente. Neste cenário, se acreditamos totalmente nos métodos das 
estimativas e nos modelos de precificação utilizados, poderíamos dizer que a opção está 
subavaliada para as premissas do mercado, cabendo ressaltar que os valores obtidos são 
afetados pela premissa de estimativa da volatilidade. 

 É importante ressaltar que o fato de a opção estar barata não deveria automaticamente 
gerar a compra da mesma, na expectativa de que seu prêmio se ajustasse. Bessada, Barbedo e 
Araújo (2013) dizem que, como todas as outras variáveis da equação de Black e Scholes são 
conhecidas, menos a volatilidade, este parâmetro é determinante para o investidor decidir se 
deve comprar ou vender a opção. É por esse motivo que, no jargão do mercado, quando se 
opera com opções diz-se estar “operando a volatilidade”. 

 Conforme já colocado, a estimativa da volatilidade por diferentes metodologias 
produzirá diferentes resultados de prêmios. Portanto, outras avaliações com outros métodos se 
fazem necessários, se o desejo do avaliador é determinar o “prêmio justo” com maior precisão 
e em diferentes cenários. 

 Cabe ainda ressaltar que este, se trata de um trabalho acadêmico, não implicando 
numa opinião de investimento. 
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ANEXO A 

(ÁRVORE BINOMIAL GERADA PELO SOFTWARE DERIVAGEM) 

 

    

 

 

 

    

 

 


