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RESUMO 

 
O Presente trabalho visa como primeiro ponto expor uma revisão conceitual do 
mercado de opções brasileiro, os tipos de opções e a forma de precificação 
destes contratos pela metodologia de Black e Scholes. O segundo ponto 
fundamental do trabalho é analisar para uma série de opções as possíveis 
divergências que possam ser geradas entre as cotações e os valores justos 
calculados com o modelo Black e Scholes. Dentro desta parte, vai ser 
analisada a volatilidade utilizada no modelo. Adicionalmente, o trabalho 
compreende a realização de testes de hipótese para verificar se os resultados 
dos cálculos com o modelo Black e Scholes convergem aos valores justos ou 
preços cotados das opções no mercado.  
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1. Introdução 
 
As opções são contratos de derivativos que oferecem um direito ao titular do 
contrato e gera uma obrigação correspondente ao vendedor desse contrato. 
Nos mercados financeiros mais desenvolvidos, estes contratos são negociados 
e o preço deles varia conforme a algumas variáveis que são tidas em conta por 
parte dos agentes do mercado. Um dos elementos que é decisivo para definir o 
preço de uma opção no mercado é o preço do ativo subjacente, igual a 
qualquer outro instrumento financeiro derivativo.  
 
Em mercados que não têm uma estrutura para a negociação das opções tão 
desenvolvida, é comum não encontrar informações de preços que possam 
refletir seu valor justo. Porém tem sido desenvolvidas metodologias que 
possam gerar uma proxy do que seria o valor justo para cada contrato tendo 
em consideração as características da opção e o comportamento do ativo 
subjacente.  
 
Dentro das metodologias descritas está o modelo Black e Scholes, que é um 
dos mais utilizados no mundo para precificar opções. Este é um modelo 
lognormal que tem alguns supostos estabelecidos para ser aplicado. Ainda que 
uma opção possa ter uma cotação no mercado, o modelo do Black e Scholes 
pode ser aplicado com o fim de definir se este preço calculado corresponde ao 
preço da opção negociada no mercado. Porém, existe nesse modelo a variável 
volatilidade, a qual tem transcendência no cálculo, gerando convergência ou 
divergência entre o preço calculado e o cotado.  
 
Por esse motivo, existem diferentes tipos de volatilidades e só a volatilidade 
implícita seria ideal para aplicar no modelo de Black e Scholes.  
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Com referência a este ponto de vista, seria interessante observar o mercado de 
opções, e comparar os valores de cotação registrados na Bovespa e os 
calculados com o modelo. Desta forma, é fácil obter uma ideia do impacto que 
pode ter a volatilidade calculada na convergência com os valores justos dos 
contratos de opção no mercado brasileiro.  
 
No capítulo 2, são apresentados os fundamentos das opções e dos seus 
mercados, incluindo os principais métodos usados para estimar a volatilidade 
do ativo subjacente. No capítulo 3 e 4 são apresentados a metodologia e os 
resultados do estudo realizado neste Trabalho. 
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2. Conceitos referentes aos contratos de opções 
 
Os contratos de opções foram criados para gerar uma maior flexibilidade do 
que os contratos de futuros com relação à cobertura em riscos. Uma opção dá 
ao comprador o direto e não a obrigação de comprar ou vender um ativo 
subjacente. 
 
A opção call garante o direito de comprar. Porém, o vendedor da opção vai ter 
a obrigação de cumprir com os termos estabelecidos no contrato. O agente que 
comprou a opção vai ter o direito, que poderá exercer se o valor intrínseco da 
opção for positivo. O valor intrínseco de uma opção call corresponde ao 
máximo entre a diferença do valor do ativo subjacente (S) e o preço de 
exercício (K), e zero – ou seja, max (S – K, 0).  
  
Por outra parte, as opções de venda ou put garantem o direito de venda para o 
comprador. De maneira semelhante às opções call, o valor intrínseco de uma 
opção put é o máximo entre a diferença do preço de exercício (K) e o valor do 
ativo subjacente (S) e zero – ou seja max (K - S, 0).  
 
Em certo sentido, se pode afirmar que os contratos de opções são similares 
aos contratos de futuros, com a diferença fundamental de que, nestes últimos, 
as duas contrapartes têm, a todo o momento, a obrigação de realizar a 
operação. No caso das opções o comprador faz a aquisição do direito e não da 
obrigação de realizar a operação no futuro (Abascal, 2003). Desta forma, os 
contratos de opções se tornam mais flexíveis em comparação com outros tipos 
de derivativos financeiros. 
 
O valor de uma opção tem dois aspectos principais: o valor intrínseco e o valor 
temporal. Os modelos de precificação de opções formam uma das partes mais 
importantes na teoria financeira. Existem vários modelos para a valorização de 
opções; o modelo de Black e Scholes assume que comportamento de preços 
segue uma distribuição lognormal. Baseados nos modelos de Wiener, assim 
como em argumentos de arbitragem, Fisher Black e Myron Scholes definiram 
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uma equação diferencial parcial de segunda ordem, cuja solução representa o 
preço da opção (Lara, 2008).  
 
Supostos do modelo: 
 

1. A taxa livre de risco no curto prazo é conhecida e constante durante a 
vida da opção.  

2. O preço do ativo subjacente se comporta conforme um random walk em 
tempo contínuo e a distribuição destes valores é lognormal.  

3. A volatilidade do ativo subjacente é constante durante o período da 
opção.  

4. O modelo original não considera pagamento de dividendos se o ativo 
subjacente é uma ação.  

5. É possível pedir emprestado uma parte do valor do ativo subjacente 
para fazer a compra e manter, a uma taxa livre de risco de curto prazo.  

6. Não existem custos de transação na compra ou venda do ativo 
subjacente.  

7. O ativo objeto pertence a um mercado líquido e eficiente. 
 
Existe um modelo particular para as opções de divisas conhecido como o 
modelo de Garman-Kohlhagen. Este modelo é uma alteração do modelo 
original do Black e Scholes que insere os efeitos das taxas externas (taxa livre 
de risco da moeda estrangeira). 
 
Em termos gerais, o modelo de Cox, Ross e Rubinstein, conhecido como o 
modelo binomial, pode ser aplicado na precificação de opções americanas, e 
consiste em assumir que o valor do ativo subjacente se comporta segundo um 
processo multiplicativo binomial em períodos discretos. A movimentação da 
ação poderia ser crescente ou decrescente conforme as probabilidades.  
 
Dentro dos supostos do modelo, um dos mais fortes é a eficiência que possa 
ter o mercado. Nestes tempos, os avanços em tecnologia e fluxo de informação 
têm criado uma aproximação que em grandes bolsas no mundo permite que 
aquele suposto tenha aplicação na realidade. Já que é tão relevante este 
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suposto a considerar na precificação com o modelo Black e Scholes, segue 
uma breve descrição.  
 
 

2.01.   Hipótese de mercados eficientes 
 
Nos modelos de valorização de opções se parte do suposto de um mercado 
eficiente para o ativo subjacente, o qual presume que os preços do contrato já 
incorporam de forma automática toda a informação relevante do próprio 
subjacente. Se o mercado for eficiente, a variação dos preços seria aleatória, já 
que as variações vão se apresentar quando existam novidades, sendo estes 
fatos aleatórios também. Se o mercado é eficiente, a distribuição estatística dos 
preços vai se aproximar a uma distribuição lognormal (Lara 2008).  
 
Os especialistas que propõem a hipótese de eficiência dos mercados também 
afirmam que a volatilidade de preço do ativo subjacente é causada somente 
pela chegada de novas informações que têm relação com as rentabilidades 
futuras.  
 
Dessa forma, um mercado com um desenvolvimento maior no número de 
operações e informações para os agentes que participam pode gerar aquele 
ambiente de mercado eficiente. Como o escopo do trabalho são as opções de 
ações, é interessante analisar a situação atual do mercado brasileiro frente à 
hipótese de mercado eficiente.  
 
 

2.02. Mercado Brasileiro 
 
Na bolsa de valores de São Paulo (Bovespa), são negociadas todas as opções 
brasileiras que têm ações como ativos subjacentes. As opções sobre ativos 
subjacentes como dólar, taxa de juros e de futuros de DI são negociadas 
diretamente na BM&F. Assim como outro tipo de derivativos, as opções 
também podem ser negociadas no balcão. 
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Na Bovespa, os vencimentos ocorrem na terceira segunda-feira de cada mês. 
As opções de compra são americanas e são as que possuem maior liquidez. 
Por outra parte, as opções de venda são de tipo europeu e não têm um volume 
de negociações tão alto como as opções de compra. 
 
As opções no Brasil são protegidas para dividendos (o valor do preço de 
exercício é diminuído do valor de dividendos no momento em que este é pago). 
 
Com relação à identificação das opções, as séries de opção autorizadas pela 
Bovespa são identificadas pelo símbolo do ativo-objeto associado a uma letra e 
um número.  A letra que identifica a opção permite conhecer se é de compra ou 
de venda. Da mesma forma, a letra identifica o mês de vencimento. A parte 
numérica identifica o preço de exercício.  
 

Tabela 1. Códigos das Opções 
Opção 

de 
Compra 

Opção 
de 

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 

Fonte: BM&F Bovespa 
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Quando uma ação faz um pagamento de dividendos, a opção mantém o seu 
código, apesar de seu preço de exercício ter se alterado.  
 
O cálculo das margens de garantia das operações na Bovespa é realizado pela 
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é a empresa responsável 
pela liquidação de operações de todo o mercado brasileiro de ações. Esta 
instituição avalia diariamente as garantias necessárias. 
 
Além da Bovespa, que trata somente das opções sobre ações, a BM&F cria 
contratos de opções de compra e venda sobre outros ativos-objeto, tais como 
taxa de juros, índices (Ibovespa), moedas e futuros de taxa de juros. Nenhuma 
das anteriores opções possui uma liquidez razoável. É por essa razão que 
alguns fundos de investimento não adotam o preço dos arquivos de BDI1 para 
todas as opções que apresentam cotação já que o nível de liquidez não é 
representativo para considerar esses preços como valores justos (fazendo 
referência a aquelas opções que têm preço gerado por poucas operações no 
dia). Nesse caso, o valor que vai ser registrado na contabilidade dos fundos é o 
resultado de aplicar o modelo de Black e Scholes. 
 
De esta forma, é possível perceber que, no mercado brasileiro, há liquidez 
razoável de opções de ação, mais ainda não é um mercado com um fluxo de 
informação capaz de gerar cotações para a precificação da totalidade de estes 
ativos. Alguns administradores de fundos têm a prática de pedir cotações às 
corretoras para que, com estes preços calculados, eles possam definir um 
preço médio por contrato. Em vista desta situação, parte da precificação dos 
derivativos vai depender dos resultados de aplicar o modelo Black e Scholes.  
 
Dado o fato da relevância do modelo para a precificação das opções, é 
necessário reconhecer as variáveis que têm intervenção no modelo.  
                                                           
1 Os arquivos de BDI podem ser gerados do site da BM&F Bovespa. Estes contêm o histórico 
de negociações diárias para títulos de renda variável e opções de ações. O arquivo apresenta 
os preços de fechamento, início, preços máximos, mínimos e médios. O site da BM&F traz 
consigo um informativo para interpretar o arquivo sendo este gerado em formato TXT. Os 
dados do arquivo vão corresponder às negociações feitas durante todo o ano.  
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2.03. Opções negociadas em bolsa no mundo 

 
Os objetos de negociação incluem ações, moedas, índices de ações e 
diferentes contratos de futuros.  
 

2.03.1.  Opções de Ações. 
 
Além da BM&F Bovespa, outras bolsas importantes no mundo que realizam 
negociações com este tipo de opções são a Chicago Board Options Exchange, 
Philadelphia Exchange, American Stock Exchange, Pacific Stock Exchange e 
New York Stock Exchange. Nestas bolsas, são negociadas opções sobre mais 
de 500 ações. O contrato proporciona a seu titular o direito de comprar ou 
vender ações, pelo preço de exercício especificado.  
 

2.03.2.  Opções de Moedas. 
 
A principal bolsa que negocia opções de moedas é a Philadelphia Stock 
Exchange. Este tipo de contratos é do estilo americano e europeu. Geralmente 
o tamanho do contrato depende da moeda e sua denominação.  
 

2.03.3.  Opções de índices. 
 
Os contratos mais populares nos Estados Unidos são referenciados nos 
índices de S&P100 e S&P500, os quais são negociados na Chicago Board 
Options Exchange. As opções de S&P500 são do estilo europeu e as de 
S&P100 são do estilo americano. A liquidação deste tipo de contratos é 
financeira, o que implica que não há entrega da carteira objeto de índice.  
 

2.03.4.  Opções sobre futuros. 
 
Neste tipo de opções, o ativo objeto é um contrato de futuro que vence 
geralmente pouco depois do vencimento da opção. As opções sobre futuros 
estão disponíveis para a maioria dos ativos-objeto de contratos futuros. Quanto 
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o titular de uma opção de compra a exerce, ele adquire do lançador uma 
posição comprada no contrato futuro-objeto, mais um valor em dinheiro igual à 
diferença entre o preço futuro e o preço de exercício. Por outra parte, quando o 
titular de uma opção de venda a exerce, ele adquire uma posição vendida no 
contrato futuro-objeto, mais um valor em dinheiro igual à diferença entre o 
preço de exercício e o preço futuro. Nos dois casos, os contratos futuros têm 
valor zero e podem ser encerrados imediatamente.  
 
Com a descrição anterior, se pode dizer que o retorno de uma opção sobre 
futuro é, o mesmo de uma opção de ações, com o preço da ação substituído 
pelo preço do futuro. Os contratos de opções sobre futuros mais ativos são o 
de títulos de Tesouro Norte-americano, negociado em Chicago.   
 

2.04. Câmaras de compensação de opções 
 
As câmaras de compensação desempenham funções semelhantes às dos 
mercados de futuros para o mercado de opções. Estas instituições 
representam a garantia de que o lançador da opção cumprirá suas obrigações 
sob os termos do contrato, mantendo registro de todas as posições compradas 
e vendidas durante um dia. A clearing é composta de membros, e todas as 
operações com opções devem ser compensadas através de um deles. Se por 
alguma situação uma corretora não é membro da câmara de uma bolsa, ela 
deve contratar um membro para realizar a liquidação das opções em seu 
nome. Para que funcione a garantia, os membros devem atender a uma 
exigência de capital mínimo e fazer contribuições a um fundo especial, que 
pode ser utilizado caso um deles não cumpra suas obrigações estabelecidas 
no contrato.  
 
Ao realizar a compra de uma opção, o titular deve pagar por ela até a manhã 
do próximo dia útil. Esses recursos são depositados junto à câmara. De esta 
forma, o lançador mantém uma conta de margem com o seu corretor. Este 
também mantém uma conta de margem com o membro da clearing 
responsável pela compensação de seus negócios, que, por sua vez, mantém 
uma conta de margem com a câmara. As exigências de margem são impostas 
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pela câmara a seus membros. Uma corretora sempre poderá exigir margens 
mais elevadas de seus clientes. 
 

2.05. Opções em mercado de balcão 
 
Grande parte de contratos de opções não são negociados nas bolsas de 
valores no mundo. Os mercados de opções de balcão, em que instituições 
financeiras e empresas negociam diretamente entre si, são muito populares, 
particularmente os de opções de taxas de câmbio e de juro. 
 
Dentro das vantagens que tem uma opção de balcão é a de poder ser 
desenvolvida pela instituição financeira para atender às necessidades dos 
clientes. O preço de exercício e o vencimento não precisam corresponder aos 
das opções negociadas em bolsa. No processo de estruturação de opções de 
balcão pode incluir características fora do padrão. Desta forma, surgem opções 
como as asiáticas ou Bermuda, as quais podem ser exercidas em certos dias. 
 

2.06. Risco de crédito e a regulamentação de capital 
 
Quando se apresenta um derivativo, se parte do pressuposto da inexistência de 
risco de inadimplência. Para uma opção que é negociada em bolsa, esse 
pressuposto pode ser razoável, já que a maioria das bolsas tem obtido êxito na 
organização de negócios, a fim de criar uma garantia de que seus contratos 
sejam cumpridos no momento da liquidação.  Para o mercado de balcão, não 
pode ser visto o cumprimento deste pressuposto em todos os casos. Além 
disso, este último mercado tornou-se muito importante, o qual implica atenção 
sobre as questões relacionadas com o risco de crédito. Este tipo de risco 
representa uma série de atividades cruciais tanto para o agente como quanto 
para os órgãos reguladores no mundo. 
  
Segundo o descrito nos Comitês de Basileia, o principal interesse dos órgãos 
reguladores é garantir que o capital de um banco reflita os riscos que assume. 
A abordagem mais comum adotada era especificar níveis mínimos para 
coeficientes do balanço, que se tornou inadequada, no final dos anos 80, 
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porque derivativos como opções, que não apareciam nos balanços, 
começaram a responder por uma parte significativa do risco total. Segundo o 
Bank for International Settlements (BIS), cada item incluído ou não no balanço 
recebe um peso para refletir seu risco relativo de crédito, com o 
estabelecimento de níveis mínimos para a razão entre o capital do banco e sua 
exposição total ponderada ao risco. Agora, o plano por parte dos reguladores é 
de estender esse esquema, a fim de exigir capital para o risco de mercado, 
bem como para o risco de crédito.  
 
Atualmente, as instituições financeiras enfrentam o problema de ajustar os 
preços de itens não incluídos no balanço, com o propósito de refletir o risco de 
crédito. Elas devem dar a garantia de que seus spreads (bid-ask spread) sejam 
grandes o suficiente para compensar possíveis inadimplências. Em muitas 
delas, tem se apresentado a tendência de classificar os riscos de crédito como 
aceitáveis ou como inaceitáveis, para precificar todos os riscos de créditos 
aceitáveis da mesma forma (Hull, 1998).   
 

2.07. Variáveis que afetam o preço das opções.  
 
Em termos gerais, os prêmios das opções de compra e venda têm as seguintes 
variáveis que influenciam seu valor: 
 

 Preço de mercado do ativo objeto 
 
O valor do prêmio está diretamente relacionado ao preço de ativo subjacente. 
Para o caso das opções de compra, quanto maior for o valor do subjacente 
maior será o valor da opção. Para o caso das opções de venda, quanto menor 
for o valor do ativo subjacente, maior será o valor da opção.  
 

 Preço de exercício 
 
Para o caso das opções de compra, quanto maior for o valor do preço de 
exercício, menor será o valor da opção, já que esta variável representa aquele 
limite que o ativo subjacente deve ultrapassar para que a opção possa ser 
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exercida. No caso das opções de venda, quanto maior for o preço de exercício, 
maior será o valor da opção que já de fato aumentariam as possibilidades de 
ser exercida a opção.  
 

 Taxa de juros 
 
A taxa de juros do ativo livre de risco representa um custo de oportunidade de 
se adquirir um ativo por determinado período de tempo. Quanto maior for o 
custo do dinheiro no prazo de vencimento da opção, mais atrativo se torna 
comprar a opção de compra em vez de se adquirir o ativo objeto, uma vez que 
ao comprar a opção ocorre um menor dispêndio. De esta forma, com uma taxa 
de juros maior, maior será o valor das opções de compra e menor para as 
opções de venda.  
 

 Tempo 
 
Quanto maior o prazo para o vencimento de uma opção, maior deve ser o seu 
valor. Isso se deve ao fato de que quanto mais próxima à data de exercício da 
opção, menor será o tempo para que o ativo subjacente associado tenha 
alguma variação que possa ter alterações nos prêmios das opções.  
 

 Volatilidade  
 
É considerada uma medida de dispersão dos retornos do ativo objeto. Este 
parâmetro é uma mensuração estimada, já que não é um dado observável no 
mercado. Quanto mais alta a volatilidade maior será a variação do valor do 
ativo ao longo do tempo, pelo qual aumentam os níveis de incerteza quanto ao 
preço desse ativo no futuro (Lara 2008). Um aumento da volatilidade gera o 
aumento do valor da opção independentemente de a opção ser de compra ou 
de venda.  
 
A volatilidade é uma variável relevante nos mercados de opções. Esta se refere 
às variações dos preços do ativo subjacente. Estatisticamente pode ser vista 
como a dispersão dos rendimentos do ativo subjacente, o qual está relacionado 
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com as variações no preço de ativo. Os aumentos da volatilidade de um ativo 
geram aumentos nos prêmios das opções.   
 
Alguns autores referem-se à volatilidade como a velocidade dos momentos do 
ativo subjacente. Se os preços de um ativo subjacente não têm movimentação 
com a suficiente agilidade, as opções sobre aquele subjacente vão valer pouco 
dinheiro, já que a possibilidade de que o mercado faça mover os preços acima 
dos preços de exercício das opções são menores. Os mercados onde a 
movimentação dos preços é relativamente mais reduzida são mercados de 
volatilidade baixa. Se o subjacente é pouco volátil, os agentes que estão 
participando do mercado não vão ter incentivos de fazer cobertura de riscos 
financeiros com a compra de opções (Hull, 1998). A especulação com opções 
não faria sentido nos mercados de baixa volatilidade. 
 
Com uma maior volatilidade do subjacente, o intervalo de preços no 
vencimento da opção será também maior, o qual representa um risco maior 
para os vendedores de opções, assim como maiores possiblidades de 
benefícios para os compradores.  
 
Dando uma abordagem geral aos inputs que são utilizados no modelo de Black 
e Scholes, se percebe que todos podem ser consultados no mercado com 
exceção da volatilidade. Dependendo da opção, há informações para calcular a 
volatilidade associada.  
 
Em geral, existem várias formas de mensuração da volatilidade. A continuação, 
são expostas as mais importantes e utilizados na prática.  
 

2.08. Volatilidade futura 
 
É aquele fator ideal para realizar a precificação de opções. Este ponto se aplica 
conceitualmente, já que na prática não é possível saber qual é a volatilidade 
futura associada do ativo subjacente. Todos os cálculos de volatilidade pelas 
distintas técnicas de mensuração são apenas aproximações ou estimativas de 
qual seria o valor da volatilidade futura do ativo subjacente (Abascal. 1993). 
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2.09. Volatilidade histórica 

 
Este método não faz ênfase no passado imediato, por quanto todas as 
observações poderiam ter o mesmo peso específico e o valor esperado está 
baseado em observações históricas. Para o cálculo aplicado ao risco de um 
ativo, o Banco Internacional de Liquidações (BIS) recomenda um horizonte ou 
janela de 250 dias de operação (dias úteis), os quais equivalem a um ano 
calendário. Com o fato de assinalar o mesmo peso específico a todas as 
observações em série de tempo de rendimento, os operadores do mercado têm 
criado outros métodos de cálculo, como o exponencial ou o método Garch.  
 
Alguns métodos tentam capturar o dinamismo da volatilidade no mercado 
mediante o uso de formas exponenciais das observações históricas durante 
algum período, geralmente anual. Este tipo de metodologias proporciona maior 
peso às últimas e mais recentes observações, em comparação com as 
primeiras ou mais distantes do tempo atual. Isso representa uma vantagem 
sobre as médias simples das observações da volatilidade histórica, já que a 
volatilidade dinâmica pode refletir de forma rápida câmbios fortes nas variações 
dos preços no mercado, devido à sua ponderação. Por essa razão é possível 
gerar melhores predições em tempos de alta volatilidade. 
 
Um ponto para realizar uma estimação acertada sobre a volatilidade futura é o 
cálculo sobre a base das informações passadas. Existem vários métodos para 
calcular a volatilidade histórica; a seleção do método depende de eleição dos 
parâmetros, o período histórico e o intervalo de mudanças no preço do ativo 
objeto.  
 
O cálculo da volatilidade histórica pode ser realizado baseado em várias formas 
dentro das quais pode ser enumerar as seguintes: 
 

 Baseados nos preços de fechamento do ativo subjacente.  
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Este ponto faz referência ao cálculo do rendimento a partir da seguinte 
expressão: 
Rt = LN (St/St-1) 
 
Onde Rt é o rendimento do ativo subjacente para um dia, S é o preço do 
subjacente para os tempos t e t-1. A utilização do logaritmo natural é gerada 
pelo fato de precisar uma taxa de rentabilidade contínua, sendo essa a mais 
apropriada para utilizar nos modelo de precificação de opções. Com base 
nestes rendimentos pode ser calculada a média e a variância.  
 

 Baseados nos preços máximo e mínimo cadastrados nas diferentes 
sessões de negociação durante o período de cálculo. 

 
Ainda que essa seja uma alternativa para definir a volatilidade histórica, 
existem alguns problemas no momento de aplicar este enfoque. Por uma parte, 
a informação dos preços máximos e mínimos para muitos subjacentes não é 
tão exata quanto os preços de fechamento. Além disso, durante as 
negociações há descontinuidade nas operações, o que pode criar uma situação 
em que os pontos máximos e mínimos sejam diferentes quanto os preços em 
um cenário de operações contínuas. 
 

2.10. Volatilidade implícita 
 
Uma volatilidade histórica ou uma futura estão associadas exclusivamente ao 
ativo subjacente da opção. Por sua parte, a volatilidade implícita também está 
associada ao derivativo. A volatilidade implícita é aquele resultado da união de 
expectativas sobre a volatilidade futura por parte dos participantes no mercado. 
Este resultado vai estar refletido no valor do prêmio da opção.  
 
Se for feito o exercício de precificar uma opção pelo modelo de Black e 
Scholes, comparando o resultado do preço teórico como o preço cotado da 
opção é possível encontrar uma diferença, a qual pode ser gerar conforme as 
distintas expectativas que tem cada um dos operadores no mercado. Como o 
modelo de Black e Scholes precisa de inputs observáveis nos contratos de 
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opções e um só dado estimado (volatilidade) é de supor que o mercado está 
utilizando uma volatilidade diferente daquela utilizada no modelo teórico.  
 
A volatilidade implícita é aquela que pode dar um preço teórico igual ao preço 
da opção no mercado. Conforme as negociações da opção e das 
movimentações do ativo subjacente, o valor da volatilidade implícita vai 
mudando no tempo também. Já que o preço cotado de uma opção é o 
resultado de interação da oferta e da demanda, a volatilidade implícita 
representaria o equilíbrio da operação. 
 
Esta volatilidade não está baseada em considerar observações históricas; a 
sua base são as volatilidades que existem, implicitamente, no mercado de 
opções. A forma de calcular esta volatilidade é observando o valor dos prêmios 
de opções e substituindo este valor na fórmula do modelo Black e Scholes. No 
momento de ter todas as variáveis no modelo é possível conhecer a 
volatilidade associada ao contrato de opção.  
 
A volatilidade implícita é muito confiável quando no mercado de opções o ativo 
subjacente tem alta liquidez. Porém, na prática dos mercados apresenta um 
problema, já que nem todos os ativos subjacentes têm contratos de opções, 
por quanto há dificuldades no cálculo da volatilidade implícita.  Também se 
apresenta o caso de ter ativos subjacentes com contratos de opções sem ter 
um nível alto de liquidez no mercado.  
 
Com base na descrição dos tipos de volatilidade, existem duas que são 
relevantes na precificação de opções: a volatilidade futura do ativo subjacente, 
que define o valor teórico da opção e a volatilidade implícita que reflete o 
prêmio da opção. Nesse sentido, se o valor da opção tem um valor teórico alto 
com um prêmio relativamente baixo, os operadores vão querer comprar esta 
opção (Abascal. 1993). Caso contrário, se o valor teórico da opção é baixo e o 
prêmio é alto os operadores vão querer vender. Com esta situação, se resume 
como o exercício de comprar a volatilidade futura da opção (valor da opção) 
com sua volatilidade implícita (prêmio). Se a volatilidade implícita for menor do 
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que a volatilidade futura esperada, o operador vai comprar a opção, caso 
contrário vai vender. 
 
Como a volatilidade futura é desconhecida, a tendência é ver o comportamento 
histórico e tentar predizer o valor da volatilidade. Neste ponto, o conhecimento 
do operador do mercado é fundamental para estimar este valor tendo em 
consideração à possibilidade de erro. 
 
Com relação a este tipo de volatilidade, é comum encontrar que algumas são 
calculadas de forma simultânea a partir de diferentes opções para um mesmo 
ativo subjacente. Este caso se aplica especialmente para as opções de 
moedas, as quais formam uma superfície de volatilidade para cada paridade de 
moeda. De esta forma em conjunto, tais níveis de volatilidade vão refletir a 
sensibilidade de preço de uma opção (Hull. 1998).  
 

2.11. Características da volatilidade. 
 
Nos mercados de ativos subjacentes, o preço associado aos ativos tem 
flutuações ao longo do tempo, estas variações podem representar aumentos ou 
diminuições de preço. Um ativo subjacente tende a ter uma volatilidade média 
no longo prazo. A volatilidade do subjacente tende a se reverter à média. Além 
das variações que a volatilidade possa ter no tempo (sejam aumentos ou 
diminuições), o esperado é que o valor da volatilidade volte a seu valor médio 
(Palazzo, 2000). 
 
Adicionalmente, a volatilidade sobre um período dado pode se correlacionar 
com a volatilidade do período anterior, fazendo a hipótese de que os dois 
períodos estão na mesma unidade de tempo. 
 

2.12. Relação entre as volatilidades implícita e histórica.  
 
A volatilidade implícita pode ser pensada como aquela que é gerada pelo 
mercado conforme as expectativas dos seus participantes (Hull, 1998). O 
mercado mesmo é o encarregado de mudar dia a dia o valor da volatilidade 
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como uma resposta às mudanças de expectativas. Neste processo a 
volatilidade histórica também vai ter um ajuste.  
 
Os participantes do mercado podem assumir que o que aconteceu no passado 
é um indicador do que pode acontecer no futuro. De esta forma existe um tipo 
de influência da volatilidade histórica sobre a volatilidade implícita.  
 

2.12.1. Método EWMA aplicado ao cálculo de volatilidades 
 
Este método faz referência às médias móveis ponderadas de forma 
exponencial, conhecidas como EWMA (Exponentially Weighted Moving 
Average), como método para estimar a volatilidade.  
 
As médias móveis ponderadas fazem a suposição de criar uma melhoria em 
relação às médias móveis simples, já que aquelas permitem dar maior peso ou 
ponderação às observações mais recentes com relação a aquelas que são 
mais antigas. O cálculo de volatilidade utiliza o modelo de médias móveis, onde 
a série de retornos diários com n observações é ponderada por um fator de 
decaimento. Este cálculo é considerado também como um índice que contribui 
à mensuração de risco. 
 
Porém, esta ponderação está incluída de forma proporcional no tempo. De esta 
forma, poderia se manter o controle dos pesos assinalados para cada 
observação e fazer a seleção qualquer outra função de assinalação das 
ponderações, e se é necessário para a análise, definir a relação entre o tempo 
e a ponderação de forma manual. A única restrição que este método tem é que 
a somatória dos coeficientes de ponderação tem que ser igual a 1. Com as 
anteriores modificações ainda continuaria sendo um processo de médias 
móveis ponderadas. 
 
Esta metodologia de ponderação procura melhorar o cálculo de volatilidades 
fazendo uma suavização no impacto das grandes oscilações nas volatilidades 
observadas no mercado (o qual é conhecido tecnicamente como outliers). Se 



23  

eventualmente os dados outliers se encontram dentro da série objeto de 
estudo, os resultados do cálculo podem ser afetados.  
 
A metodologia EWMA assume que a melhor predição da volatilidade para um 
período t é uma média ponderada entre a observação do período anterior e a 
predição da volatilidade para esse mesmo período anterior. Assumindo que a 
volatilidade de um ativo ou carteira pode ser mensurada com o quadrado do 
seu rendimento, e representando por lambda (cujo valor pode estar entre 0 e 1) 
ao peso definido, se tem a seguinte equação: 
 

= + (1 − )  
 
Esta expressão é recursiva. Com a substituição dos valores dos quadrados da 
volatilidade estimada: 
 

= ( + (1 − ) ) + (1 − )  
= (1 − )( + ) +  

= (1 − )( + ) + ( + (1 − ) ) 
= (1 − )( + + ) +  

= (1 − )  
 
Neste caso não existiria problema se é realizada uma sensibilidade sobre a 
hipótese dos rendimentos iguais a zero. Se a média deles é diferente, a 
expressão ficaria da seguinte forma: 

= (1 − ) ( − )  
 
A importância do método EWMA se encontra na recursividade. A estimação da 
volatilidade para o período t pega todas as informações histórias da 
volatilidade. Desta forma, nas expressões anteriores é possível ver que a 
predição da volatilidade (do seu quadrado) para o momento t é uma função do 
parâmetro lambda e da volatilidade observada medida com o quadrado dos 
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rendimentos (ou o quadrado da diferença entre rendimento e sua média se esta 
é distinta de zero).  
 
É importante dizer que a empresa Riskmetrics, fundada pelo banco JP Morgan, 
propôs utilizar um fator de lambda de 0,94 para dados diários e 0,97 para 
dados mensais. Independente ao valor para lambda, é necessário realizar o 
recálculo da volatilidade com cada nova observação na variável de rendimento.  
 
O método RMSE (Root Mean Squared Error) permite determinar um valor de 
lambda ótimo que possa minimizar o erro de estimação da variância. Este erro 
está dado pela seguinte expressão (Lara 2008): 
 

 =  1 ( − ( ))  

 
A estimação para o fator de lambda está baseada em encontrar o menor RMSE 
para diferentes valores daquela variável, ou seja, o objetivo é obter o “decay 
factor” que possa produzir a melhor estimação. 
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3. Metodologia 
 
Dentro do escopo do trabalho está incluído no presente capítulo o passo a 
passo realizado para desenvolver o trabalho de campo. Mais especificamente, 
serão descritos os inputs utilizados e cálculos e uma breve anotação sobre os 
cálculos. 
 
Dentro do mercado brasileiro de opções foi selecionada uma quantidade de 
instrumentos financeiros segundo o tipo de subjacente associado às 
operações. As ações que tinham certa participação dentro do IBRX-50 foram 
levadas em conta. Estas informações foram extraídas dos arquivos acumula-
dos de BDI anual da BM&F, que apresentam todas as cotações diárias para 
ações e opções de ações. Com esta informação, foram agrupadas as opções 
segundo o tipo de subjacente.  
 
O primeiro objetivo é fazer um contraste entre o cálculo de um preço referencial 
e um preço cotado. Para isto são necessárias todas aquelas características das 
opções para conseguir calcular o modelo de Black e Scholes, o qual está 
estruturado da seguinte forma (Hull, 1998): 
 

= ( ) − ( ) 
 

= + + 2
√  

 
= −  √  

 
Onde: 
C é o valor da opção Call S é o preço do ativo objeto (spot) 
K preço strike da opção 
T é o tempo em anos entre a data de valorização e o vencimento da opção.  
r é a taxa de juros livre de risco 
σ é a volatilidade anual 
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Tanto o preço spot e o preço strike são dados que podem ser consultados nos 
arquivos da BM&F, o tempo solicitado no modelo é um valor calculado, a taxa 
de juros se obtém com a consulta das taxas para cada dia e a volatilidade vai 
ser a variável que vai precisar de um cálculo preliminar.  
 
Devido à dificuldade de definir uma volatilidade implícita para cada dia 
extraindo estes valores do mercado, o modelo de Black e Scholes foi calculado 
usando uma volatilidade história. A metodologia utilizada é a EWMA, a qual 
consiste em dar maior peso às observações mais recentes dentro de cálculo do 
desvio padrão, sendo este o valor de referência para ser adotado como 
volatilidade do ativo subjacente. O número de observações que será utilizado 
corresponde a um ano de coleta de dados, o qual implica que para cada uma 
das opções será calculada uma volatilidade a partir de 252 observações do 
ativo subjacente pegando como referência o dia atual da data de cálculo.  
 
Tendo em consideração as referências e conceitos dos tipos de volatilidade 
(implícita e histórica) e a relação entre estas, o exercício está assumindo que a 
volatilidade histórica é uma aproximação consistente com a volatilidade 
implícita da opção.  
 
Finalmente, para o caso da taxa de juros, foi consultada para cada dia a 
informação da BM&F Bovespa, a qual oferece certos pontos da curva de juros. 
Para obter a totalidade das taxas para os dias requeridos, foi realizada uma 
interpolação linear das taxas. De esta forma foi obtido este input para o cálculo 
do modelo do Black e Scholes. 
 
Realizando a aplicação do modelo Black e Scholes, os resultados 
correspondem a ter um preço das ações cotado do arquivo BDI-Bovespa e um 
preço teórico calculado. Como um dos objetivos é definir se os valores 
calculados (preços referenciais) são similares aos apresentados nas 
negociações, foi criada uma variável correspondente à diferença entre os dois 
preços. Com teste de hipótese com erro tipo I (nível de significância) de 5% foi 
testado se a média desses valores podia ser igual à zero. Este teste foi feito 
agrupando as variáveis por tipo de ativo subjacente. De esta forma, os testes 
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estão avaliando se o a diferença entre o valor cotado (o qual vai estar 
representado como um intervalo de preço máximo e mínimo divulgado pela 
BM&F Bovespa) e calculado é zero.  
 
Com relação à volatilidade, foi calculada a volatilidade implícita da opção 
cotada com base no modelo de Black e Scholes. Estes valores de volatilidade 
foram comparados com o valor calculado com a metodologia EWMA. Com 
estas diferenças foi testado se a média da distribuição das diferenças 
percentuais era igual a zero.  
 
Além do cálculo e a comparação com preços cotados (preços máximos e 
mínimos divulgados pela BM&F Bovespa), foi realizado uma sensibilidade 
sobre a volatilidade calculada para criar um intervalo de preços calculados. 
Desta forma, os valores de fechamento das opções foram comparados com 
aquele intervalo. A percentagem de variação da volatilidade utilizada para este 
análise de sensibilidade foi de 25% acima e abaixo.  
 
Para os dois trabalhos de avaliação de preços cotados e calculados foram 
realizadas análises gerais por ativo subjacente e por tipo de opção (call ou put). 
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4. Trabalho de campo 
 
Com base nos pontos descritos na no capítulo 3 (Metodologia), foi realizado o 
trabalho de campo para analisar os resultados. Os seguintes pontos descrevem 
cada fase do processo e os dados obtidos.  
 

3.01.  Seleção  
 
Como procedimento para avaliar a proximidade dos preços de mercado das 
opções de ações, é necessário obter uma amostra sobre os ativos (ações) 
subjacentes mais representativos dentro do mercado Brasileiro. O critério vai 
estar baseado em duas grandes partes: a primeira é a liquidez das ações, e o 
segundo o número de opções de ações associadas a cada ativo objeto. Com 
base nesses dois pontos, vamos obter umas opções de ações correspondentes 
ao período janeiro 2012 – agosto 2014 as quais vão estar agrupadas por 
emissor de ação.  
 
Nem todas as ações que são ativos-objeto têm o mesmo número de opções de 
ações associadas. Dentro das razões pelas quais se apresenta este fenômeno 
é a variabilidade da ação no mercado. Existem algumas ações como ABEV3 
(Ambev S. A.) que têm um volume de negociação alto, mas que não têm 
associada uma quantidade grande de opções. Este tipo de situação se deve à 
que o preço desta não está susceptível a variações significativas ao longo dos 
anos. Este fato tira o incentivo de criar muitos produtos financeiros derivativos 
sobre esse tipo de ações. Este tipo de incentivos pode ser visto tanto para 
especulação sobre o valor da ação no futuro como para estratégias de hedge 
em caso em que um agente quiser obter um título de renda variável no futuro.  
 
O índice IBRX-50 contem informações das 50 ações mais transacionadas no 
mercado diariamente. Com base nessas ações o índice é calculado com o fim 
de avaliar o retorno de uma carteira teoricamente composta por essas 50 
ações mais negociadas na Bolsa. Este índice foi criado como ponto de 
referência nas avaliações de desempenho dos administradores de fundos.  
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O critério que tem este índice para a seleção das 50 ações é sua liquidez e a 
BMF& Bovespa tem na sua página uma descrição de quais são as ações 
utilizadas na ponderação do índice. Dentro de este arquivo a Bolsa apresenta o 
código da ação, o tipo, a quantidade teórica e as percentagens de participação. 
Para efeitos de pegar aquelas informações o estudo está baseado nas 
quantidades utilizadas para o cálculo do índice na data base 31 de agosto de 
2014. A liquidez das ações pode mudar de um dia para outro, porém estas 
serão objeto de estudo já que foram as identificadas como mais representativas 
para essa data. Como os níveis de operações com este tipo de ações têm certa 
constância durante o tempo, tais títulos podem ser utilizados para identificar os 
contratos de opções associados. Seguem as ações com maior volume de 
negociação dentro do IBRX-50 para 31 de agosto de 2014. 
 

Tabela 2. Ações com Maior Peso no IBRX-50 
Código  Quantidade 
ABEV3 4.414.083.236 
PETR4 4.035.202.846 
ITSA4 3.070.948.265 
OIBR4 2.974.701.649 
PETR3 2.708.517.105 
ITUB4 2.668.819.056 
BBDC4 2.029.637.010 
VALE5 1.878.758.554 

    
 
Dentro deste quadro, pode se apreciar que ABEV3 é uma ação que tem muita 
participação na formação do índice. Porém para efeitos do estudo, esta ação 
não tem muitas opções associadas pela pouca variação dos seus preços. As 
outras ações podem conter maior número de opções.  
 
Com esta primeira seleção, foi necessário estabelecer quais dessas ações têm 
um número representativo de opções.  Para isso, Foi consultado o arquivo de 
BDI diário emitido pela BM&F que contem todos os ativos cotados para todos 
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os dias úteis. Dentro do grupo selecionado, as seguintes são as ações com 
maior número de opções de ações (o número de opções de ações vai ser visto 
nos anexos dos testes de hipótese).  
 

 PETR4 (Petrobras) 
 ITSA4 (Investimentos Itaú) 
 VALE5 (Vale) 
 OIBR4 (Oi) 

 
Independente da ordem de liquidez ou número de ações, são selecionadas 
tendo presente o número de opções de ações e a participação que têm sob o 
índice de mercado do Brasil (IBRX-50). 
 
Fazendo ênfase na ação AMBEV e sua representação dentro do índice IBRX-
50, se observa que não tem variações significativas no preço nos últimos anos 
segundo os preços de fechamento apresentado pela BM&F Bovespa. 
 

Gráfico 1. Cotações da ação Ambev – ABEV3. 

 
 
Porém se damos uma olhada ao gráfico de barras, ABEV3 é a que tem maior 
volume de quantidade de ações negociadas dentro do índice para agosto de 
2014.  
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Gráfico 2. Número de Ações Negociadas – ABEV3 

 
 
Tendo presente as ações que foram selecionadas acima, segue um resumo 
dos dados dos ativos-objeto fornecidos nos arquivos de BDI obtidos 
diretamente no site da Bovespa.  
 

Tabela 3. Dados dos Ativos-Objeto 

Ação Isin 
No 

Negociações 
Volume de 
negociação 

Petrobras BRPETRACNPR6 
         

5.844.126 
         

84.911.752.453 
Vale BRVALEACNPA3 

         
3.780.807 

         
60.604.990.918 

Itaú BRITUBACNPR1 
         

3.349.824 
         

52.433.841.152 
Ambev BRABEVACNOR1 

         
3.327.483 

         
25.989.649.495 

Banco 
Bradesco BRBBDCACNPR8 

         
2.724.779 

         
36.791.764.925 

Banco do 
Brasil BRBBASACNOR3 

         
2.315.382 

         
24.282.746.176 

OI BROIBRACNPR8 
         

2.051.219 
         

11.738.299.541 
 
 
Para complementar aquela análise sobre as ações, é também necessário 
apresentar o comportamento das ações ao longo do tempo. Nos seguintes 
gráficos se obteve uma noção de variação do preço no tempo por quanto 
explica em grande parte por que elas têm opções associadas.  
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Gráfico 3. Cotações da Ação Petrobras – PETR4. 

 
 

Gráfico 4. Cotações da Ação Itaú Investimentos – ITSA4. 

 
 

Gráfico 5. Cotações da Ação Vale – Vale5. 
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Gráfico 6. Cotações da Ação Oi – OIBR4. 

 
 
Com a seleção das ações objeto de estudo, foi realizada uma coleta de dados 
do arquivo de BDI para o período 2012-2014. Esta coleta compreende três 
ativos financeiros: ações, opções Put e tipo Call sobre cada ação. A base de 
dados tem as datas de operação e os preços de fechamento para cada ativo. O 
arquivo BDI é atualizado diariamente pela BM&F e contem os seguintes 
campos: Emissor, Código ISIN, tipo de instrumento financeiro, preços máximo, 
médio, mínimo, de fechamento e número de operações por dia junto com o 
volume total de operação.  
 
O tipo de instrumento está estabelecido por código. Assim, o código 10 
corresponde a ações, o código 70 e 80 corresponde a opções call e put 
respetivamente. Como este arquivo só contem informações de preços a partir 
das operações realizadas por cada tipo de produto, ele desconsidera as 
opções e ações que não tenham cotação no dia, dai a importância de ter ações 
líquidas, já que o cálculo do modelo Black e Scholes tem o preço do ativo 
subjacente como um elemento fundamental para o cálculo da opção. 
Adicionalmente, para efeitos de calcular a volatilidade do ativo-objeto, é 
importante ter informações de preços de ativo objeto.  
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4.02. Resultados 
 
Com base nas informações obtidas das opções foi realizado o cálculo do Black 
e Scholes como segue a continuação (aplicado para call). 
 

= ( ) − ( )  
 

= + + 2 ∗
√   

 
= − √   

Onde: 
C = Prêmio da call. 
S =Preço spot da ação. 
t = Tempo até a data de vencimento da ação. 
K = Preço Strike da opção. 
r = Taxa livre de risco. 
N =Distribuição normal padronizada (acumulada). 
e = Exponencial 
s = Desvio padrão. 
 
Para cada uma das observações das amostras foi aplicado o modelo de Black 
e Scholes para obter um preço calculado para cada opção para cada data 
base, esse preço calculado será comparado com o preço negociado de 
fechamento de cada opção.  
 
Devido à complexidade do cálculo para cada opção, suas variáveis e a 
necessidade de calcular o modelo para várias datas desde o ano 2012 até 
2014, foram realizados alguns supostos que vão facilitar o cálculo: 
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1. Volatilidade: como as ações que funcionam como ativos-objeto são 
líquidas, pode ser consultada em fontes como Bloomberg a superfície de 
volatilidades implícitas para cada vencimento e preço strike. Porém para 
efeitos do cálculo Black e Scholes, a volatilidade será calculada pela 
metodologia de EWMA (com lambda 0,94). 
 

2. Taxa livre de risco: vai corresponder à curva DI-Pré interpolada de forma 
linear. Esta curva vai ser consultada na BM&F Bovespa. Para efeitos 
dos cálculos, foi realizada uma agrupação por meses para que as 
opções sejam calculadas com base na curva mais próxima da data 
base. Neste ponto há uma grande suposição relacionada com que a 
taxa livre de risco permanece estável em intervalos de um mês. Espera-
se que não vai ter uma movimentação considerável da curva ao longo 
do mês. 
 

3. Preço spot: vai corresponder ao preço de fechamento incluído no 
arquivo BDI da BM&F. 

 
No momento de calcular e comparar o valor obtido com a cotação de 
fechamento, foi criada uma variável que corresponde à diferença entre os 
preços cotados e os preços calculados. Esta variável foi inserida no pacote 
estatístico Gretl e foi avaliada com um erro de tipo I de 5% (nível de 
significância) de que a média desta diferença seja 0.  
 
Como uma forma de analisar outros cenários com os cálculos realizados se 
criaram três análises adicionais: 
 

1. Além da avaliação geral das opções agrupadas por emissor, foram 
analisadas por separado fazendo uma classificação entre as opções call 
e put. Isto com o fim de ver se o tipo de opção tem influência sobre as 
divergências que possam apresentar os preços calculados e os cotados.  
 

2. O valor calculado foi comparado com um range formado entre o preço 
máximo e mínimo negociado segundo o arquivo BDI da BM&F Bovespa. 
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Isto com o fim de ver se o preço calculado está dentro daquela janela de 
preços negociados apresentados para cada dia.  
 

3. Como a volatilidade é um elemento que tem um componente 
discricional, foram recalculados os preços das opções sensibilizando a 
volatilidade em 25% do valor calculado para acima e para baixo. Com 
este intervalo de volatilidade foi aplicado novamente o modelo de Black 
e Scholes. Isto com o fim de avaliar se o preço de cotação está dentro 
do estabelecido no momento de fazer a sensibilidade na volatilidade 
calculada pela metodologia EWMA. 
 

4. Não foram tidas em conta as cotações de opções como série de tempo, 
já que cada caso vai corresponder a uma comparação entre o cotado e 
o calculado. Além disso, para cada data pode ter várias opções de 
ações, pelo qual não seria conveniente trabalhar como se fosse uma 
série temporal. 

 
De esta forma, estão sendo feitos dois cenários básicos: cálculo do modelo 
Black e Scholes comparado com preços máximos e mínimos de negociação, e 
cálculo do modelo Black e Scholes com sensibilidade nas volatilidades 
calculadas para cada ação. Em qualquer dos casos em que seja aceita a 
hipótese nula, não estaria rejeitada a premissa de igualdade entre os preços 
cotados e calculados. Em termos de volatilidade (sendo o único dado 
discricional) se poderia ter ideia se o valor da volatilidade histórica é 
consistente com a volatilidade implícita no mercado. Caso contrário, em que 
seja rejeitada a hipótese nula, vai refletir que a volatilidade histórica não pode 
ser considerada uma aproximação conveniente no cálculo. Com esta descrição 
do procedimento seguem os resultados obtidos por tipo de ativo objeto.  
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Resultados do Cenário 1 – Preços calculados versus intervalo de preços 
cotados 
 
Para este primeiro teste de hipótese, foi calculado o valor das opções pelo 
modelo Black e Scholes. Posteriormente, foi comparado cada preço calculado 
no modelo com um intervalo de preços máximo e mínimo para cada opção de 
ação extraídos do arquivo de BDI da BM&F Bovespa. Para efeitos de realizar o 
teste de hipótese, a comparação está refletida na criação de uma variável 
chamada “Diferença entre o valor da opção calculado com o modelo Black e 
Scholes e o intervalo de preços máximos e mínimos negociados na BM&F 
Bovespa”. 
 
Se a volatilidade calculada com EWMA está conforme à volatilidade implícita 
do mercado, os preços calculados no modelo Black e Scholes vão estar dentro 
do intervalo de máximo e mínimo de negociações. De esta forma, a diferença 
entre o valor da opção calculado e o intervalo é zero. 
 
Por outra parte, se a volatilidade não é consistente com o mercado, o preço 
calculado vai estar fora do intervalo máximo e mínimo de negociações. A 
diferença entre o valor da opção calculado e o intervalo vai representar um 
valor positivo ou negativo. 
 
Para efeitos de ilustrar a forma como é calculada a diferença fora do intervalo, 
segue o exemplo de duas opções da ação Itaú. Para o primeiro caso, a opção 
estava dentro do intervalo estabelecido por quanto a diferença fora do intervalo 
é zero. Para o segundo caso, o preço calculado está abaixo do preço mínimo 
encontrado para essa opção na data base de 7 de agosto, por quanto a 
diferença fora do intervalo vai ser 0,14 reais. 
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Ticker da 
Opção 

Data de 
negociação 

Intervalo Mín e Máx 
arquivo BDI 

Preço 
calculado 
modelo 

B&S 

Diferença 
fora do 

Intervalo 

ITSAH10 07/08/2014 
               

0,60 
               

0,81 
               

0,61  
                    

0,00 
ITSAJ13 07/08/2014 

               
0,36 

               
0,37 

               
0,22  

             
(0,14) 

 
Com base em estes cálculos para a amostra analisada, segue o teste da 
hipótese proposta: 
 
Ho: Diferença entre valor da opção calculada e intervalo de preços Máx Mín =0  
H1: Diferença entre valor da opção calculada e intervalo de preços Máx Mín ≠0 
 

Empresa Resultados com 
o total da 
amostra 

Resultados com 
amostra de Call 

Resultados com 
amostra de Put 

Petrobras S.A. Rejeitamos Ho. Aceitamos Ho. Rejeitamos Ho. 
Banco Itaú Aceitamos Ho. Aceitamos Ho. Aceitamos Ho. 
Vale S.A. Rejeitamos Ho. Rejeitamos Ho. Rejeitamos Ho. 
Oi S.A. Rejeitamos Ho. Rejeitamos Ho. Rejeitamos Ho. 
 
 
Resultados do Cenário 2 – Preços cotados versus intervalo de preços 
calculados com sensibilidade na volatilidade. 
 
Para esta segunda prova de hipótese, foi calculado o valor das opções pelo 
modelo do Black e Scholes formando um intervalo máximo e mínimo a partir de 
uma sensibilidade na volatilidade. Sabendo que este elemento é discricional, foi 
feito um cálculo de opção com um 25% por acima e por abaixo da volatilidade 
histórica calculada.  
 
Posteriormente, para cada uma das opções de ações foi comparado cada 
preço de fechamento do arquivo BDI com o intervalo de preços máximo e 
mínimo calculados a partir da sensibilidade de 25% por acima e por baixo da 
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volatilidade histórica. Para efeitos de realizar o teste de hipótese, a 
comparação está refletida na criação de uma variável chamada “Diferença 
entre o os preços de fechamento das opções extraídos do arquivo BDI e o 
intervalo de preços máximos e mínimos calculados com o modelo Black e 
Scholes utilizando uma sensibilidade da volatilidade histórica de 25% por acima 
e por baixo”. 
 
Para efeitos de ilustrar a forma como é calculada a diferença fora do intervalo, 
segue o exemplo de duas opções da ação Vale. Para o primeiro caso, a opção 
estava dentro do intervalo estabelecido por quanto a diferença fora do intervalo 
é zero. Para o segundo caso, o preço de fechamento esta acima do preço 
máximo calculado para essa opção na data base 12 de agosto, por quanto a 
diferença fora do intervalo vai ser 0,68 reais. 
 
Ticker da 

Opção 
Data de 

negociação 
Intervalo Mín e Máx 

calculado com o modelo 
B&S 

Preço de 
fechamento 
arquivo BDI 

Diferença 
fora do 

Intervalo 
VALEU98 12/08/2014            0,10            0,33            0,22            

0,00   
VALEL28 12/08/2014            1,74            2,25            2,93           0,68 
 
Com base em estes cálculos para a amostra analisada, segue o teste da 
hipótese proposta: 
 
Ho: Diferença entre valor opção cotada e sensibilidade volatilidade no B&S=0 
H1: Diferença entre valor opção cotada e sensibilidade volatilidade no B&S≠0 
 

Empresa Resultados com 
o total da 
amostra 

Resultados com 
amostra de Call 

Resultados com 
amostra de Put 

Petrobras S.A. Rejeitamos Ho. Rejeitamos Ho. Rejeitamos Ho. 
Banco Itaú Rejeitamos Ho. Rejeitamos Ho. Rejeitamos Ho. 
Vale S.A. Rejeitamos Ho. Rejeitamos Ho. Rejeitamos Ho. 
Oi S.A. Rejeitamos Ho. Rejeitamos Ho. Rejeitamos Ho. 
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Com 95% de confiança, se conclui que para as opções de ações do Banco Itaú 
tem uma convergência entre o preço cotado e o preço calculado. Se esta 
conversão de preços se apresenta, a volatilidade calculada pela metodologia 
EWMA também tem uma convergência à volatilidade implícita de cada uma das 
opções.  
 
Para os outros casos, com 95% de confiança, os preços calculados (ainda com 
sensibilidade na volatilidade) não tiveram convergência com os preços cotados.  
 
Esse tipo de resultado está demonstrando que há elementos a considerar nas 
variáveis do modelo no momento em que são inseridas. Especialmente a 
volatilidade do ativo subjacente pode não ter relação com o comportamento 
histórico. Para a maioria dos testes de opções de ação a volatilidade 
necessária para refletir o preço de mercado com o cálculo do modelo Black e 
Scholes é utilizando a volatilidade implícita. A volatilidade EWMA não seria um 
elemento que possa servir como proxy da volatilidade implícita.  
 
Além disso, se deve perceber também que além da precificação por tipo de 
opção (call e put), o efeito nos resultados é o mesmo. De esta forma, se 
percebe que não faz diferença para call ou put o cálculo versus os preços 
cotados. A única exceção apresentada foi para o caso da Petrobras, onde a 
análise geral entre preço calculado e intervalo de cotações mínima e máxima 
rejeitou a hipótese nula com um 95% de confiança, porém a análise das 
opções call apresentaram convergência.  
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Conclusões 
 
Com base nos resultados apresentados, se conclui que o cálculo de modelo de 
Black e Scholes não tem muita relação com os preços que se apresentam 
normalmente no mercado. Porém se deve ter em consideração alguns 
elementos que podem ter-se presentes para este tipo de opções no mercado 
brasileiro. 
 

1. O mercado de opções no Brasil ainda está em etapa de crescimento, é 
um mercado que pode crescer ainda mais, por quanto a ideia de 
mercados eficientes ainda se deve trabalhar para que o mercado 
brasileiro possa obter um maior volume de informações que possam 
contribuir a gerar preços que reflexam o valor justo nos contratos de 
opção. 

2. Por outra parte, é importante anotar que como estas ações tem uma 
liquidez alta no mercado, é possível obter as superfícies de volatilidade 
para cada dia. Estas superfícies podem dar uma melhor aproximação do 
valor de volatilidade a ser utilizada no modelo. Como exemplo, no caso 
de ser comparada a volatilidade calculada para as opções que tem as 
ações da Oi S.A. como ativo subjacente, se percebe que uma boa parte 
da superfície no final do primeiro semestre de 2014 (Ver Anexo 5.02) 
fica distante dos valores calculados pela metodologia EWMA. É por esta 
razão que o modelo poderia dar uma boa aproximação aos preços justos 
das opções de ações sempre que seja obtida a volatilidade implícita. 

3. Além que uma ação seja líquida e tenha uma superfície de volatilidade 
diária, é importante ter em consideração que esta superfície vai estar só 
para determinado ponto segundo strike e vencimento da opção. Porém 
as opções precificadas terão que realizar algum tipo de interpolação 
para obter aquele ponto de volatilidade para inserir no modelo Black e 
Scholes. Este ponto faz que ainda de obter as informações de um 
mercado líquido, em muitas vezes vão ter que se gerar um abordagem 
para definir o valor da volatilidade e que este tipo de situações podem 
gerar diferenças entre os preços calculados frente aos contados.  
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Em geral, com estes pontos de atenção e os resultados obtidos, se conclui que 
para as opções de Petrobras, Vale e Oi S.A. não há uma consistência entre as 
volatilidades histórias (por metodologia EWMA) e as volatilidades implícitas, as 
quais se apresentam no mercado. 
  
Segundo dados estatísticos, o cálculo das opções associadas ao Banco Itaú 
têm uma consistência com os valores de negociação. Se isto se apresenta 
porque também há uma consistência entre as volatilidades históricas e 
implícitas.  
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6. Anexos  
6.01. Testes de hipótese 

 
Análise Petrobras 

 
Petrobras – Diferenças entre o valor calculado e o intervalo de preços 

máximo e mínimo da BM&F. 
 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 25690 
para la variable 'Diferenca' (25690 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,055126   
  Mediana                 0,0058451  
  Mínimo                 -1,3357     
  Máximo                  2,3489     
  Desviación típica       0,24630    
  C.V.                    4,4680     
  Asimetría               0,63195    
  Exc. de curtosis        5,0979  
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 25690 
Media muestral = 0,0178129, desv. típica = 0,238659 
Estadístico de contraste: t(25689) = (0,0178129 - 0)/0,001489 = 11,963 
valor p a dos colas = 6,793e-033 
(a una cola = 3,396e-033) 
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Petrobras – Diferenças entre o valor cotado da opção na BM&F e a 
sensibilidade do modelo B&S sobre a volatilidade. 

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 25690 
para la variable 'Diferenca_B_S_P' (25690 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,012674   
  Mediana                 0,00000    
  Mínimo                 -1,3357     
  Máximo                  1,7308     
  Desviación típica       0,16621    
  C.V.                   13,114      
  Asimetría               0,64274    
  Exc. de curtosis       11,952      
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 25690 
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Media muestral = 0,0126743, desv. típica = 0,166212 
Estadístico de contraste: t(25689) = (0,0126743 - 0)/0,001037 = 12,2221 
valor p a dos colas = 2,951e-034 
(a una cola = 1,475e-034) 
 

 
 
 

Petrobras – Diferenças entre o valor calculado e o intervalo de preços 
máximo e mínimo da BM&F opções call. 

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 16044 
para la variable 'Dif_Intervalo' (16044 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,0018990  
  Mediana                -0,0097123  
  Mínimo                 -1,3357     
  Máximo                  2,3489     
  Desviación típica       0,24792    
  C.V.                  130,55       
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  Asimetría               0,68156    
  Exc. de curtosis        6,1340     
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 16044 
Media muestral = 0,00189903, desv. típica = 0,247924 
Estadístico de contraste: t(16043) = (0,00189903 - 0)/0,00195732 = 0,970216 
valor p a dos colas = 0,332 
(a una cola = 0,166) 
 

 
 

Petrobras – Diferenças entre o valor cotado da opção call na BM&F e a 
sensibilidade do modelo B&S sobre a volatilidade. 

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 16044 
para la variable 'Diferena' (16044 observaciones válidas) 
 
  Media                  -0,012780   
  Mediana                 0,00000    
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  Mínimo                 -1,3357     
  Máximo                  1,7308     
  Desviación típica       0,15139    
  C.V.                   11,846      
  Asimetría              -1,1998     
  Exc. de curtosis       15,677      
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 16044 
Media muestral = -0,0127797, desv. típica = 0,151386 
Estadístico de contraste: t(16043) = (-0,0127797 - 0)/0,00119517 = -10,6928 
valor p a dos colas = 1,352e-026 
(a una cola = 6,76e-027) 
 

 
 
 

Petrobras – Diferenças entre o valor calculado e o intervalo de preços 
máximo e mínimo da BM&F opções put. 

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 9646 
para la variable 'Dif_Intervalo' (9646 observaciones válidas) 
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  Media                   0,044282   
  Mediana                -0,010000   
  Mínimo                 -0,96064    
  Máximo                  2,0265     
  Desviación típica       0,21987    
  C.V.                    4,9652     
  Asimetría               1,1371     
  Exc. de curtosis        3,7316     
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 9646 
Media muestral = 0,044282, desv. típica = 0,21987 
Estadístico de contraste: t(9645) = (0,044282 - 0)/0,00223868 = 19,7804 
valor p a dos colas = 2,134e-085 
(a una cola = 1,067e-085) 
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Petrobras – Diferenças entre o valor cotado da opção Put na BM&F e a 
sensibilidade do modelo B&S sobre a volatilidade. 

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 9646 
para la variable 'Diferena' (9646 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,055011   
  Mediana                 0,00000    
  Mínimo                 -0,94485    
  Máximo                  1,4077     
  Desviación típica       0,18053    
  C.V.                    3,2817     
  Asimetría               2,2959     
  Exc. de curtosis        6,9638     
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 9646 
Media muestral = 0,0550115, desv. típica = 0,180529 
Estadístico de contraste: t(9645) = (0,0550115 - 0)/0,00183812 = 29,9281 
valor p a dos colas = 2,859e-188 
(a una cola = 1,429e-188) 
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Análise Banco Itaú 
 

Banco Itaú – Diferenças entre o valor calculado e o intervalo de preços 
máximo e mínimo da BM&F. 

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 3055 
para la variable 'Dif_Intervalo_I' (3055 observaciones válidas) 
 
  Media                  -0,0025104  
  Mediana                -0,0038519  
  Mínimo                 -0,99456    
  Máximo                  1,4912     
  Desviación típica       0,16818    
  C.V.                   66,993      
  Asimetría               0,92692    
  Exc. de curtosis       13,220      
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Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 3055 
Media muestral = -0,00251044, desv. típica = 0,168181 
Estadístico de contraste: t(3054) = (-0,00251044 - 0)/0,00304278 = -0,825047 
valor p a dos colas = 0,4094 
(a una cola = 0,2047) 
 

 
 

Banco Itaú – Diferenças entre o valor cotado da opção na BM&F e a 
sensibilidade do modelo B&S sobre a volatilidade. 

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 3055 
para la variable 'Diferenca_B_S_I' (3055 observaciones válidas) 
 
  Media                  -0,0064662  
  Mediana                 0,00000    
  Mínimo                 -0,99068    
  Máximo                  1,3344     
  Desviación típica       0,13582    
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  C.V.                   21,005      
  Asimetría               0,62516    
  Exc. de curtosis       23,991      
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 3055 
Media muestral = -0,00646619, desv. típica = 0,135823 
Estadístico de contraste: t(3054) = (-0,00646619 - 0)/0,00245736 = -2,63136 
valor p a dos colas = 0,008547 
(a una cola = 0,004274) 
 

 
 
 

Banco Itaú – Diferenças entre o valor calculado e o intervalo de preços 
máximo e mínimo da BM&F opções Call. 

         Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 2143 
        para la variable 'Dif_Intervalo' (2143 observaciones válidas) 
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  Media                  -0,0054790  
  Mediana                 0,00000    
  Mínimo                 -0,99456    
  Máximo                  0,93983    
  Desviación típica       0,16743    
  C.V.                   30,558      
  Asimetría              -0,32065    
  Exc. de curtosis        9,3569     
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 2143 
Media muestral = -0,00547903, desv. típica = 0,167427 
Estadístico de contraste: t(2142) = (-0,00547903 - 0)/0,00361672 = -1,51492 
valor p a dos colas = 0,1299 
(a una cola = 0,06497) 
 

 
 
 

Banco Itaú – Diferenças entre o valor cotado da opção Call na BM&F e a 
sensibilidade do modelo B&S sobre a volatilidade. 
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Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 2143 
para la variable 'Diferenca2' (2143 observaciones válidas) 
 
  Media                  -0,014332   
  Mediana                 0,00000    
  Mínimo                 -0,99068    
  Máximo                  0,81871    
  Desviación típica       0,13425    
  C.V.                    9,3669     
  Asimetría              -1,6330     
  Exc. de curtosis       16,756  
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 2143 
Media muestral = -0,0143322, desv. típica = 0,134248 
Estadístico de contraste: t(2142) = (-0,0143322 - 0)/0,00289998 = -4,94215 
valor p a dos colas = 8,326e-007 
(a una cola = 4,163e-007) 
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Banco Itaú. – Diferenças entre o valor calculado e o intervalo de preços 

máximo e mínimo da BM&F opções put. 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 912 
para la variable 'Dif_Intervalo' (912 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,0044651  
  Mediana                -0,011694   
  Mínimo                 -0,56238    
  Máximo                  1,4912     
  Desviación típica       0,16983    
  C.V.                   38,034      
  Asimetría               3,7383     
  Exc. de curtosis       21,194      
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 912 
Media muestral = 0,00446511, desv. típica = 0,169827 
Estadístico de contraste: t(911) = (0,00446511 - 0)/0,00562353 = 0,794004 
valor p a dos colas = 0,4274 
(a una cola = 0,2137) 
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Banco Itaú – Diferenças entre o valor cotado da opção Put na BM&F e a 
sensibilidade do modelo B&S sobre a volatilidade. 

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 912 
para la variable 'Diferenca2' (912 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,012017   
  Mediana                 0,00000    
  Mínimo                 -0,39010    
  Máximo                  1,3344     
  Desviación típica       0,13777    
  C.V.                   11,465      
  Asimetría               5,5403     
  Exc. de curtosis       36,694          
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 912 



58  

Media muestral = 0,0120171, desv. típica = 0,137773 
Estadístico de contraste: t(911) = (0,0120171 - 0)/0,0045621 = 2,63411 
valor p a dos colas = 0,008579 
(a una cola = 0,004289) 
 

 
 
 

Análise Vale 
 

Vale S.A. – Diferenças entre o valor cotado da opção na BM&F e a 
sensibilidade do modelo B&S sobre a volatilidade. 

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 41231 
para la variable 'Dif_Intervalo_V' (41231 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,060131   
  Mediana                 0,00000    
  Mínimo                 -1,5491     
  Máximo                 29,915      
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  Desviación típica       0,57472    
  C.V.                    9,5578     
  Asimetría              39,427      
  Exc. de curtosis     1960,7        
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 41231 
Media muestral = 0,0601315, desv. típica = 0,574725 
Estadístico de contraste: t(41230) = (0,0601315 - 0)/0,0028304 = 21,2449 
valor p a dos colas = 1,26e-099 
(a una cola = 6,3e-100) 
 

 
 
Vale S.A. – Diferenças entre o valor cotado de opção e a sensibilidade do 

modelo B&S sobre a volatilidade. 
 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 41231 
para la variable 'Diferenca_Vale' (41231 observaciones válidas) 
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  Media                   0,027856   
  Mediana                 0,00000    
  Mínimo                 -1,5821     
  Máximo                 30,005      
  Desviación típica       0,55004    
  C.V.                   19,746      
  Asimetría              45,258      
  Exc. de curtosis     2363,8        
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 41231 
Media muestral = 0,0278561, desv. típica = 0,550037 
Estadístico de contraste: t(41230) = (0,0278561 - 0)/0,00270882 = 10,2835 
valor p a dos colas = 8,961e-025 
(a una cola = 4,481e-025) 
 

 
 

Vale S.A. – Diferenças entre o valor calculado e o intervalo de preços 
máximo e mínimo da BM&F opções Call. 



61  

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 26263 
para la variable 'Dif_Intervalo' (26263 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,033734   
  Mediana                 0,00000    
  Mínimo                 -1,5491     
  Máximo                  3,4479     
  Desviación típica       0,24931    
  C.V.                    7,3905     
  Asimetría               1,6239     
  Exc. de curtosis       15,318      
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 26263 
Media muestral = 0,0337339, desv. típica = 0,24931 
Estadístico de contraste: t(26262) = (0,0337339 - 0)/0,0015384 = 21,928 
valor p a dos colas = 1,247e-105 
(a una cola = 6,234e-106) 
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Vale S.A. – Diferenças entre o valor cotado da opção Call na BM&F e a 
sensibilidade do modelo B&S sobre a volatilidade. 

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 26263 
para la variable 'Diferena' (26263 observaciones válidas) 
 
  Media                  -0,016066   
  Mediana                 0,00000    
  Mínimo                 -1,5821     
  Máximo                  2,9590     
  Desviación típica       0,16053    
  C.V.                    9,9918     
  Asimetría              -1,1781     
  Exc. de curtosis       26,349   
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
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Tamaño muestral: n = 26263 
Media muestral = -0,0160661, desv. típica = 0,160529 
Estadístico de contraste: t(26262) = (-0,0160661 - 0)/0,000990561 = -16,2191 
valor p a dos colas = 7,14e-059 
(a una cola = 3,57e-059) 
 

 
 
 

Vale S.A. – Diferenças entre o valor calculado e o intervalo de preços 
máximo e mínimo da BM&F opções put. 

   
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 – 14968 
para la variable 'Dif_Intervalo' (14968 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,10645    
  Mediana                 0,00000    
  Mínimo                 -1,4469     
  Máximo                 29,915      
  Desviación típica       0,89302    
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  C.V.                    8,3892     
  Asimetría              28,746      
  Exc. de curtosis      918,87       
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 14968 
Media muestral = 0,106449, desv. típica = 0,893017 
Estadístico de contraste: t(14967) = (0,106449 - 0)/0,00729924 = 14,5836 
valor p a dos colas = 7,608e-048 
(a una cola = 3,804e-048) 
 

 
 

Vale S.A. – Diferenças entre o valor cotado da opção Put na BM&F e a 
sensibilidade do modelo B&S sobre a volatilidade. 

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 14968 
para la variable 'Diferena' (14968 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,10492    
  Mediana                 0,00000    
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  Mínimo                 -1,4300     
  Máximo                 30,005      
  Desviación típica       0,88254    
  C.V.                    8,4113     
  Asimetría              29,941      
  Exc. de curtosis      970,19          
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 14968 
Media muestral = 0,104922, desv. típica = 0,882539 
Estadístico de contraste: t(14967) = (0,104922 - 0)/0,0072136 = 14,5451 
valor p a dos colas = 1,325e-047 
(a una cola = 6,627e-048) 
 

 
 
 

Análise Oi 
 

Oi S.A. – Diferenças entre o valor calculado e o intervalo de preços 
máximo e mínimo da BM&F. 



66  

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 5116 
para la variable 'Dif_Intervalo_O' (5116 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,65020    
  Mediana                 0,58365    
  Mínimo                 -0,21881    
  Máximo                  3,1481     
  Desviación típica       0,40849    
  C.V.                    0,62825    
  Asimetría               1,1922     
  Exc. de curtosis        2,7520     
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 5116 
Media muestral = 0,650202, desv. típica = 0,408487 
Estadístico de contraste: t(5115) = (0,650202 - 0)/0,005711 = 113,851 
valor p a dos colas = 0 
(a una cola = 0) 
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Oi S.A. – Diferenças entre o valor cotado de opção e a sensibilidade do 

modelo B&S sobre a volatilidade 
 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 5116 
para la variable 'Diferenca_Oi' (5116 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,45041    
  Mediana                 0,39414    
  Mínimo                 -0,16855    
  Máximo                  2,3715     
  Desviación típica       0,30587    
  C.V.                    0,67909    
  Asimetría               1,3842     
  Exc. de curtosis        3,5896     
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 5116 
Media muestral = 0,450407, desv. típica = 0,305868 
Estadístico de contraste: t(5115) = (0,450407 - 0)/0,00427631 = 105,326 
valor p a dos colas = 0 
(a una cola = 0) 
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Oi S.A. – Diferenças entre o valor calculado e o intervalo de preços 
máximo e mínimo da BM&F opções Call. 

Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 4961 
para la variable 'Dif_Intervalo' (4961 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,64929    
  Mediana                 0,58464    
  Mínimo                 -0,21881    
  Máximo                  2,9866     
  Desviación típica       0,40393    
  C.V.                    0,62210    
  Asimetría               1,0964     
  Exc. de curtosis        2,2159     
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 4961 
Media muestral = 0,649294, desv. típica = 0,403928 
Estadístico de contraste: t(4960) = (0,649294 - 0)/0,00573481 = 113,22 
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valor p a dos colas = 0 
(a una cola = 0) 
 

 
 
 

Oi S.A. – Diferenças entre o valor cotado da opção Call na BM&F e a 
sensibilidade do modelo B&S sobre a volatilidade. 

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 4961 
para la variable 'Diferena' (4961 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,44952    
  Mediana                 0,39492    
  Mínimo                 -0,16855    
  Máximo                  2,3715     
  Desviación típica       0,30296    
  C.V.                    0,67396    
  Asimetría               1,3065     
  Exc. de curtosis        3,1441     
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Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 4961 
Media muestral = 0,44952, desv. típica = 0,302957 
Estadístico de contraste: t(4960) = (0,44952 - 0)/0,00430126 = 104,509 
valor p a dos colas = 0 
(a una cola = 0) 
 

 
 
 

Oi S.A. – Diferenças entre o valor calculado e o intervalo de preços 
máximo e mínimo da BM&F opções put. 

 
Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 155 
para la variable 'Dif_Intervalo' (155 observaciones válidas) 
 
  Media                   0,67926    
  Mediana                 0,53175    
  Mínimo                  0,15372    
  Máximo                  3,1481     
  Desviación típica       0,53513    
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  C.V.                    0,78781    
  Asimetría               2,3637     
  Exc. de curtosis        6,9683     
 
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 155 
Media muestral = 0,679256, desv. típica = 0,535126 
Estadístico de contraste: t(154) = (0,679256 - 0)/0,0429824 = 15,8031 
valor p a dos colas = 4,78e-034 
(a una cola = 2,39e-034) 
 

 
 
 

Oi S.A. – Diferenças entre o valor cotado da opção Put na BM&F e a 
sensibilidade do modelo B&S sobre a volatilidade. 

Estadísticos principales, usando las observaciones 1 - 155 
para la variable 'Diferena' (155 observaciones válidas) 
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  Media                   0,47882    
  Mediana                 0,36468    
  Mínimo                  0,092745   
  Máximo                  2,3299     
  Desviación típica       0,38783    
  C.V.                    0,80998    
  Asimetría               2,4159     
  Exc. de curtosis        7,5005     
 
Hipótesis nula: media poblacional = 0 
Tamaño muestral: n = 155 
Media muestral = 0,478819, desv. típica = 0,387834 
Estadístico de contraste: t(154) = (0,478819 - 0)/0,0311515 = 15,3706 
valor p a dos colas = 6,604e-033 
(a una cola = 3,302e-033) 
 

 
 
 
 
 



73  

 
 

6.02. Telas Bloomberg (30 de junho de 2014) 
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