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 “Eu posso calcular o movimento dos corpos 

celestiais, mas não a loucura dos homens”. 

Isaac Newton 



 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho busca verificar a aderência do modelo de 
precificação de opções de Black-Scholes ao mercado de opções brasileiro, 
para tanto, num primeiro momento revisamos a teoria a cerca dos contratos de 
opções, expomos onde reside a dificuldade em precificar tais contratos e 
exemplificamos a lógica por trás tal precificação através do modelo binomial 
para então apresentar o modelo de Black-Scholes. Apresentado o modelo, o 
utilizamos para calcular o preço das opções negociadas da Petrobras no mês 
de janeiro observando critérios que eliminam aquelas opções com menos 
liquidez. Calculamos três preços para cada opção, um para cada método de 
calculo da volatilidade escolhido quais sejam: A volatilidade histórica, o índice 
de Parkinson e a volatilidade implícita do dia anterior. Os resultados sugerem 
que o índice de Parkinson apresenta menor erro médio e o mesmo mais se 
aproxima de zero à medida que a opção está mais dentro do dinheiro. 
 
Palavras Chave: Aderência de Black-Scholes, mercado de opções, mercado 
financeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

The present work seeks to verify the adherence of the Black-Scholes 
option pricing model to the Brazilian options market, so, at first, we review the 
theory about the option contracts, we explain where the difficulty lies in pricing 
such contracts and we exemplify the logic behind such pricing through the 
binomial model to then present the Black-Scholes model. Having presented the 
model, we used it to calculate the price of Petrobras' traded options in January, 
observing criteria that eliminate those options with less liquidity. We calculated 
three prices for each option, one for each method of calculating volatility chosen: 
Historical volatility, the Parkinson's index and the implicit volatility of the 
previous day. The results suggest that the Parkinson's index has the smallest 
mean error, and it is closer to zero as the option is more in the money. 
 
Keywords: Black-Scholes adhesion, options market, financial market. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTO E PROBLEMA 

 

Uma função primordial do mercado financeiro é a diluição do risco, para 

tal efeito foram criados os contratos de derivativos que basicamente são formas 

de fixar um preço futuro evitando o risco de mercado. Dentre os derivativos as 

opções são aquelas que apresentam menor risco, pois não ensejam 

obrigações, mas sim um direito que poderá ou não exercido a depender da 

conjuntura na data de expiração do contrato. 

Porém há uma dificuldade na utilização destes contratos: Qual deve ser 

o prêmio do risco? Ou seja, quanto é razoável cobrar por assumir o risco de 

uma transação ou pagar para não corrê-lo? 

A primeira tentativa de modelar o mercado de opções remonta ao inicio 

do século XX quando Louis Bachalier propõe entender o mercado financeiro 

como um elaborado jogo de probabilidades e definir quanto deveria valer uma 

opção. (WEATHERALL, 2015) Mais tarde outros economistas buscaram 

resolver o mesmo problema, contudo suas formulações envolviam parâmetros 

arbitrários que as tornavam incompletas.  (BLACK, 1973)  

Uma solução plausível foi apresentada por Fischer Black e Myron 

Scholes em 1973 através do artigo “The Pricing of Options and Corporate 

Liabilities” e mais tarde por Robert C. Merton com o artigo “Theory of Rational 

Option Pricing” onde contribui para a solução do problema.  

Fischer Black era um físico que acabou por se tornar economista 

financeiro. Seu interesse pelo problema se deu quando trabalhando no 

mercado de capitais conheceu o modelo CAPM (Capital Asseting Princing) que 

se tornaria base para todo o seu trabalho. Este modelo descreve uma teoria 

sobre o papel do risco na tomada de decisões racionais partindo de um 

equilíbrio natural entre risco e recompensa. Justamente a ideia de equilíbrio é 

que o havia levado para área de finanças. (WEATHERALL, 2015) 

Para responder ao problema Fisher Black e Myron Scholes partiram de 

uma estratégia de hedge considerando que sempre é possível montar uma 

carteira sem risco a partir de uma combinação de ações e opções. Os autores 

aplicaram o CAPM para obter uma taxa de retorno isenta de risco e então 
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trabalharam retroativamente para encontrar as relações entre preços das 

opções e o preço das ações e por fim determinar o preço das opções corretos. 

O resultado encontrado possibilitou aos bancos vender opções e comprar 

ativos de forma a não correr riscos. (WEATHERALL, 2015) O modelo se tornou 

então muito conhecido e largamente aplicado pelo mercado principalmente em 

função da posição que Black ocupou na Goldman Sachs. 

Contudo a crise de 1987 foi um duro golpe, todas as carteiras montadas 

com base no modelo tiveram prejuízos. A suposição do passeio aleatório 

sugeria que um crash tão grande poderia acontecer a cada 1 milhão de anos e 

que a distribuição log-normal dava conta adequadamente da flutuação de 

preços dos ativos objetos. A culpa pelo crash foi atribuída aos contratos de 

opções e ao modelo levando muitos trades a terem dúvidas a cerca da 

eficiência de modelos embasados nestas hipóteses. (WEATHERALL 2015, pg. 

139)  

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho busca verificar a aderência do modelo Black-Scholes ao 

mercado de derivativos brasileiro utilizando as 3 mais comuns formas de 

estimação da volatilidade quais sejam: O desvio padrão dos retornos diários, o 

índice de Parkinson e a média das volatilidades implícitas do dia anterior. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

Na literatura constantemente a não aderência do modelo à realidade é 

atribuída à incorreta estimação da volatilidade do ativo objeto assim é 

conveniente responder qual dos 3 métodos mais simples se adéquam melhor 

aos preços de mercado. Procedemos também a uma revisão dos conceitos 

necessários para implementar o modelo. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

 Nesta parte do trabalho buscamos expor o que são contratos de opções 

e suas classificações bem como explicar as variáveis que influem no prêmio da 

mesma. 

 

2.1 MERCADO DE DERIVATIVOS 

 

Derivativos são instrumentos cujo preço deriva de outros ativos. Tais 

papéis são meios de negociar a oscilação de preço dos ativos sem 

necessariamente negociá-lo fisicamente protegendo o portador do risco. Dentre 

os principais derivativos temos os contratos futuros e as opções. 

 

2.1.1 Contratos Futuros  

 

Um contrato futuro é um acordo de comprar ou vender um ativo em uma 

determinada data futura. A origem de tal mercado remonta a idade média 

quando da necessidade de negociadores de produtos agrícolas lidarem com a 

incerteza acerca do preço dos grãos que são plantados meses antes de serem 

vendidos. Se houver escassez o preço do item será alto, caso contrário o preço 

pode ser baixo a ponto de dar prejuízo ao produtor. Na outra ponta os 

compradores de tal produto na época da colheita podem adquiri-lo por preços 

favoráveis e obterem lucros ou, se houver escassez, os preços podem ser 

muito elevados. Uma forma de resolver isso é se ofertantes e consumidores 

combinarem um preço antes do plantio, eliminando assim o risco para ambos. 

A isso se presta um contrato futuro eliminar riscos oriundos da oscilação de 

preço do mercado gerando a obrigatoriedade de que este será cumprido num 

momento futuro. (HULL 2005) 

 

2.1.2 Contrato de Opções 

 

Um contrato de opção dá o direito de comprar ou vender uma quantidade 

especifica de um ativo ou bem a um preço determinado para exercê-lo numa 

data futura. Há dois tipos de contratos de opções a americana e a europeia. A 
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primeira prevê que o comprador pode exercer seu direito em qualquer 

momento, no segundo caso só é possível exercer o direito na data de 

vencimento. Ao preço da opção dá-se o nome de prêmio. 

As opções podem ser de compra – call - ou de venda – Put. Na opção 

de call o detentor adquire o direito de comprar o objeto do contrato por um 

determinado preço. Na opção put o detentor adquire o direito de vender o 

objeto por um determinado preço. Assim há quatro situações básicas: (SILVA 

1999) 

 

⚫ Long call (Compra de uma opção de compra) 

⚫ Short call (Venda de uma opção de compra) 

⚫ Long Put (Compra de uma opção de venda) 

⚫ Short Put (Venda de uma opção de venda) 

Em relação à probabilidade de exercício as opções podem ser classificadas 

como: (NETO 1996) 

 

⚫ Dentro do dinheiro (In-the-money) quando o preço do ativo-objeto é 

maior que o preço de exercício de call ou é menor que o preço de 

exercício de uma put. 

⚫ No dinheiro (At the Money) quando o preço do ativo-objeto é igual ao 

preço de exercício. 

⚫ Fora do dinheiro (out of the Money) quando o preço do ativo-objeto é 

menor que o preço de exercício de uma call ou maior que o preço de 

exercício de uma put. 

Uma diferença básica entre opções e contratos futuros é que nas opções o 

vendedor assume um risco maior que o comprador. Ao comprador a perda é 

restrita ao prêmio pago ao passo que o vendedor a perda é proporcional ao 

potencial movimento do preço do ativo-objeto da opção. No caso dos futuros o 

risco é simétrico para comprador e vendedor. (SILVA 1999) 
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2.2 O PRÊMIO DE UMA OPÇÃO 

 

O prêmio de uma opção é o valor pago pelo comprador para exercer o 

direito no prazo de exercício, tal valor possui dois componentes o valor 

intrínseco e o valor temporal. 

O Valor Intrínseco de uma opção reflete o quanto uma opção está no 

dinheiro. É a diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado do 

ativo objeto. Para opções do tipo americano o valor total de uma opção excede 

seu preço intrínseco haja vista que o valor temporal tende a ser sempre 

positivo já que o direito pode ser exercido em qualquer momento ao contrário 

da opção europeia. (SILVA, 1999) 

 

𝐶 = (𝑆 − 𝐾) + 𝑉𝑇 

Onde: 

C = O prêmio da opção 

S = Preço do Ativo 

K = Preço de Exercício, preço pelo qual o ativo será negociado em caso de 

exercício. 

VT = Valor temporal, este componente corresponde ao componente de 

incerteza. 

 

Haja vista a subjetividade do valor temporal, podemos considera-lo como a 

diferença entre o valor do prêmio e o valor intrínseco da opção em um dado 

momento. Neste componente é que estão centradas as teorias a cerca da 

avaliação de opções. O comprador de uma opção está se beneficiando do valor 

intrínseco e também das possibilidades de altas do preço. Assim o valor 

temporal é a avaliação do mercado de que parte do valor opção está 

fundamentada na possibilidade de que o valor intrínseco aumente no futuro. 

(SILVA, 1999). 
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2.2.1 Relações entre Variáveis 

 

Segundo Neto (1996), existem cinco variáveis que afetam o preço de uma 

opção quais sejam: O preço do ativo objeto, preço de exercício da opção, taxa 

de juros, elasticidade do valor do objeto à taxa de juros e a volatilidade. 

Conforme Hull (2006), os efeitos de cada uma delas no preço de uma opção 

podem ser resumidos no seguinte quadro. 

 

QUADRO 1 – INFLUÊNCIA DOS FATORES NO PREÇO DA OPÇÃO 

Variável Call europeia Put europeia Call americana Put americana 

Preço a vista da ação + - + - 

Preço de exercício - + - + 

Tempo até expiração ? ? + + 

Volatilidade + + + + 

Taxa de juro livre de risco + - + - 

Dividendos - + - + 

Fonte: Hull (2006, p. 228) 

 

Tempo até expiração 

 

 A quantidade de dias afeta o valor intrínseco da opção, pois o comprador 

terá maiores chances de exercício do que o comprador de uma opção com vida 

mais curta. No caso das opções europeias, que só podem ser exercidas na 

última data, a influência é ambígua; se, por exemplo, houver expectativa de 

distribuição de dividendos o preço da ação irá diminuir levando a que a opção 

de vida mais curta possa valer mais. 

 Conforme regulamento da Bolsa de valores opções protegidas de ação 

terão preços de exercício reajustados quando pagarem proventos não 

influenciando então na precificação da mesma. (BOVESPA 2005, p.6) 

 

Preço do Ativo Objeto 

 

Para uma Call quanto maior o preço do ativo-objeto, maior será o prêmio, 

pois maior será a probabilidade de a ação entrar no dinheiro e ser exercida 

com lucro. Ocorre o inverso no caso de uma put quanto menor o preço do 
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ativo-objeto maior a probabilidade de o mesmo entrar no dinheiro e assim ser 

exercida com lucro. 

 

Preço de exercício da opção 

 

Para uma call quanto maior for o preço de exercício menor será o prêmio 

de uma opção, pois maior será o preço final de compra no caso do titular 

resolver exercer seu direito. Calls com baixo preço de exercício terão maior 

probabilidade de estar no dinheiro e, portanto, serem exercidas. O inverso 

ocorre no caso das puts. 

 

Taxa de juros 

 

Ao negociar uma opção é necessário que o prêmio seja pago na data de 

negociação, mas o direito será exercido somente numa data futura, assim é 

necessário atualizar o prêmio para o valor presente. Ao o atualizarmos uma alta 

na taxa de juros resultará numa queda do valor presente tanto para uma call 

quanto para uma put. 

 

Elasticidade do valor do objeto à taxa de juros 

 

Ações de empresas endividadas, por exemplo, têm uma grande 

elasticidade à taxa de juros, pois uma alta em tal taxa levará a piorar o quadro 

financeiro da mesma que levará a uma queda no preço da ação e, por 

conseguinte uma queda no prêmio da opção de call e alta no prêmio de uma 

put. A magnitude desse efeito dependerá de quanto cairá o valor da ação e de 

quanto será a queda do valor futuro dessa ação ou ativo. Uma call de ações de 

bancos terá efeito contrário já que uma alta na taxa de juros representa para 

estes aumentos de receita. Em suma, há uma relação inversa entre taxa de 

juros e prêmio das opções, contudo, o efeito sobre o custo do dinheiro sobre o 

prêmio dependerá de como o preço do ativo reage à variação da taxa de juros. 
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Volatilidade 

 

A volatilidade se trata de quanto o preço do ativo objeto pode variar até a 

data de vencimento da opção. Entende-se que é impossível avaliar o risco da 

variação futura, pois se fosse não seria necessária a utilização de instrumentos 

de hedge. A volatilidade representa a probabilidade de o preço de exercício 

estar acima ou abaixo do preço de mercado na data de vencimento e, portanto, 

dá uma ideia da probabilidade da mesma ser exercida. 

Um ativo com baixa volatilidade não deverá sofrer grandes variações no 

seu preço ao contrario, uma alta volatilidade significa que grandes variações no 

preço do ativo poderão ocorrer e, portanto, seu risco é maior. Quanto maior a 

volatilidade de um ativo-objeto maior será o prêmio pago por ele. (SILVA, 1999) 

Até aqui concluímos então que o fator mais complexo na precificação de 

uma opção será sua volatilidade haja vista que esta guarda a relação de 

dependência entre o preço futuro, que não é possível prever com exatidão, e o 

prêmio pago pela opção. Se o futuro não é previsível pelo menos podemos nos 

aproximar dele a partir da teoria da probabilidade e neste ponto que reside a 

principal critica aos modelos de precificação de opções. 

Segundo Weatherall (2015), atribui-se a Louis Bachalier o crédito pela 

primeira tentativa de se modelar as finanças.  A tese de doutorado concluída 

em 1900 buscava, a partir da teoria das probabilidades, entender o 

funcionamento dos mercados financeiros. Bachalier propõem que quaisquer 

eventos previsíveis já estão expressos no preço de uma ação ou obrigação 

sendo o primeiro a propor a hipótese dos mercados eficientes. Se este 

raciocínio está correto os preços das ações tem de ser aleatórios. Assim a 

probabilidade do preço da ação no futuro ser maior é de 50% contra 50% de 

chance de ser menor. Ainda mais, não é possível, a partir de dados históricos, 

inferir qual será o preço de um ativo numa data futura. Bachalier propõe então 

que se o preço do ativo segue um passeio aleatório então a probabilidade de 

assumir determinado valor segue uma distribuição normal. Dessa forma o 

preço do ativo estará numa data futura muito próxima à média. 

Segundo Neto (1996), admitir que os preços possíveis sigam uma 

distribuição normal tem, contudo, alguns inconvenientes, pois os preços quase 

nunca acompanham uma distribuição normal e nunca têm um valor negativo. 
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Matthew Maury Osborne ao analisar os dados das operações da bolsa 

divulgados no “Wall street Journal” percebeu que os preços não se 

comportavam como previa Bachalier. A oscilação pequena e lenta do mercado 

de rentes fez com que o pressuposto de distribuição normal parecesse menos 

adequado do que realmente era. Osborne argumenta que a taxa de retorno é 

que segue uma distribuição normal, pois, ao investidor não importa a variação 

absoluta, mas sim a variação percentual. Por exemplo, se há duas ações em 

uma carteira, digamos que a ação A vale R$10,00 e seu preço sobe para 

R$11,00 e a ação B vale R$100,00 e sobe R$101,00. O investidor estaria mais 

satisfeito com a ação A já que esta teve uma alta de 10% e a B teve uma alta 

1%. A diferença do logaritmo de dois preços respeita essa sensação 

psicológica de perda e ganho e por isso a distribuição Log-Normal é mais 

apropriada para descrever a distribuição dos preços. Matthew Maury Osborne 

 

3 A PRECIFICAÇÃO DE OPÇÔES 

 

Agora vamos mostrar a lógica por trás da precificação de contratos de 

opções a partir da derivação do modelo binomial seguindo o exemplo proposto 

por Lemgruber (1995). 

 

3.1 O PREÇO JUSTO DE UMA OPÇÃO 

 

Lemgruber (1995) propõem entender qual deve ser o preço justo de uma 

opção pelo seguinte exemplo: Pense na existência de um ativo objeto 

negociado na data zero por R$100,00, de maneira simplificada admitimos que 

na data 1 o ativo poderá assumir dois valores R$120,00 ou R$80,00. Ou seja 

uma valorização de 20% ou igual desvalorização com uma probabilidade 50% 

para cada. 

Vamos considerar a formação de um portfólio caracterizado pela venda 

do ativo objeto, pela compra de duas opções por R$9,50 cada e o investimento 

do saldo em um titulo livre de risco que paga 10% de retorno. Na data 1 

desmontamos o portfólio revertendo as posições. Assim teríamos os seguintes 

resultados possíveis: 
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TABELA 1 - EXEMPLO DE PORTFÓLIO COM OPÇÃO SUBAVALIADA 

 

  

Data Zero 

Data 1 

 Bom Ruim 

Preço do Ativo (A) 100 -120 -80 

Prêmio¹ (B) -19 40 0 

Desembolso (A + B)  81 -80 -80 

Investimento (C) 81 89,1 89,1 

Resultado (A+B+C) 0 9,1 9,1 

1 – Valor relativo à compra de dois papéis a R$9,50 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Lemgruber 1995. 

 

Se o resultado da economia for bom, o ativo objeto será negociado a 

R$120,00 então exercemos as opções obtendo R$20,00 em cada e resgatando 

o investimento em renda fixa teremos um resultado de R$9,10. Caso o 

resultado seja ruim as opções de compra irão virar pó e não será exercida, 

resgatando o investimento em renda fixa obteremos um resultado de R$9,10. 

(LEMGRUBER, 1995) 

Vemos na tabela acima que a opção não estava precificada 

corretamente, pois proporciona ao investidor ganhos sem investimento e risco, 

ou seja, possibilita ganhos de arbitragem. O autor aponta que há uma única 

combinação de preço da opção e quantidade de opções por ativo que anula a 

possibilidade de arbitragem, este é o preço justo da opção. (Lemgruber, 1995) 

Seguindo o raciocínio, o autor aponta que existe uma quantidade m de 

opções para cada ativo objeto que elimina o risco de perdas. Assim teremos o 

seguinte fluxo de pagamentos possíveis: 

 

FIGURA 1: POSSÍVEIS FLUXOS DE PAGAMENTOS DO PORTFÓLIO SEM 

RISCO 

 

 

 

 Fonte: Lemgruber 1995 
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Haja vista que um portfólio sem risco deverá gerar o mesmo retorno 

independente da situação na data 1 poderemos encontrar uma fórmula para 

chegar ao Valor justo pela relação: 

 

−𝑢𝑆 + 𝐶𝑏 = −𝑑𝑆 + 𝑚𝐶𝑟. 

 

 Onde u é variação do ativo quando a conjuntura econômica na data 1 é 

favorável e 𝐶𝑏o valor da opção nessa conjuntura. O d indica a variação no 

preço do ativo quando a conjuntura é desfavorável e𝐶𝑟o valor da opção nessa 

conjuntura. Considerando que o portfolio não deve ter risco então o mesmo 

deve ter um retorno igual à taxa de juros. Seja 𝑅𝑓a taxa de juros livre de risco, 

para que não haja perdas com o portfolio deverá ocorrer a seguinte relação: 

(LEMGRUBER, 1995). 

 

(1 + 𝑅𝑓)(−𝑆 + 𝐶𝑏) = −𝑑𝑆 + 𝑚𝐶𝑟 

 

Manipulando esta relação chegaremos a que o preço justo da opção é igual: 

 

𝐶 =
𝑞𝐶𝑏 + (1 − 𝑞)𝐶𝑓

1 + 𝑅𝑓
 

 

 Onde q representa a quantidade de opções necessárias para cobrir o 

risco de variação de preço de cada ação. Essa quantidade pode ser calcula por: 

 

𝑞 =
1 + 𝑅𝑓

𝑢 − 𝑑
 

 

 

Aplicando a fórmula ao exemplo apresentado, o autor conclui então que 

o preço justo da opção será: 

 

𝑞 =
1 + 0,10 − 0,8

1,2 − 0,8
= 0,75 

 



22 

 

𝐶 =
0,75 × 20 + (1 − 0,75)0

1 + 0,10
= 13,6364 

 

Reformulando a tabela anterior temos:  

 

TABELA 2 - EXEMPLO DE PORTFÓLIO COM OPÇÃO AVALIADA 

CORRETAMENTE 

 

 Data Zero 

 

Data 1 

Bom Ruim 

Preço do Ativo (A) 100 120 80 

Prêmio¹ (B) 27,2728 40 0 

Desembolso (A + B)  72,7272 80 80 

Investimento (C) 72,7272 80 80 

Resultado (A+B+C) 0 -0 -0 

1 – Valor relativo à compra de dois papéis a R$13,6364 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Lemgruber 1995. 

 

Vemos então que o preço encontrado impossibilita ganhos de arbitragem 

e, portanto, este é o preço justo da opção. É importante notar que no exemplo 

anterior verifica-se um lucro por que a opção estava subvalorizada, se 

considerarmos um preço maior que R$13,6364 perceberemos que haverá um 

prejuízo na operação como vemos na tabela abaixo: 
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TABELA 3 - EXEMPLO DE PORTFÓLIO COM OPÇÃO SUPERAVALIADA 

 

 Data Zero 

 

Data 1 

 Bom Ruim 

Preço do Ativo (A) 100 -120 -80 

Prêmio¹ (B) -32 40 0 

Desembolso (A + B)  68 -80 -80 

Investimento (C) 68 74,8 74,8 

Resultado (A+B+C) 0 -5,2 -5,2 

1 – Valor relativo à compra de dois papéis a R$13,6364 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Lemgruber 1995. 

 

Considerando um prêmio de R$16,00 por opção teremos então um 

desembolso de R$32,00, reinvestindo o saldo de R$68,00 teremos um retorno 

de R$74,80 e revertendo as posições obteremos um prejuízo de R$5,20. 

Vemos ai que é necessário, para operarmos de maneira eficiente, saber qual o 

preço correto da opção. 

O valor da opção obtido na data zero é o valor esperado do fluxo de 

pagamentos ponderado pela probabilidade de ocorrência de cada conjuntura e 

descontado pela taxa livre de risco. 

Um dos principais fatores que determinam o preço de uma opção é sem 

dúvida o preço do ativo objeto, assim inferir o preço justo depende de sua 

distribuição no futuro. O autor propõe pensar tal distribuição ao longo de três 

períodos considerando que há uma probabilidade de 20% de alta e 80% de 

baixa em cada período: 
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FIGURA 2: POSSÍVEIS VALORES DO ATIVO NA DATA 3 

 

 

 

 

 Como o preço da opção é a diferença entre seu preço de exercício e o 

preço atual do ativo, teríamos na data 3 os seguintes preços: 

 

FIGURA 3: POSSÍVEIS VALORES DA OPÇÃO NA DATA 3 

 

 

 

 

 

Chegamos então ao preço justo através do valor esperado do preço da 

opção em determinado período corrigido pela taxa livre de risco. Este resultado 

apresenta o resultado médio para cada conjuntura e dá aos dois agentes 

envolvidos o mesmo risco. O calculo para cada data é representada na tabela 

abaixo 

 

 Fonte: Lemgruber 1995, P.25 

Fonte: Lemgruber 1995, P.25 
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TABELA 4: VALORES DAS OPÇÕES DE COMPRA PARA CADA PERÍODO 

 

 

 

Valores 

Possíveis 

Valor 

intrínseco (A) 
Probabilidade (B) (A x B) 

Valor 

esperado 

Preço da 

opção 

Data 1 
120 20 0,75 15 

15 13,64 
80 0 0,25 0 

Data 2 

144 44 0,05625 24,75 

24,75 33,75 96 0 0,375 0 

64 0 0,0625 0 

Data 3 

172,8 72,80 0,42 30,71 

37,13 27,89 

115,20 15,20 0,42 6,41 

76,80 0 0,14 0 

51,20 0 0,02 0 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Lemgruber 1995 

 

Conforme Lemgruber (1995), Para três períodos vemos que há duas 

possibilidades de que o valor da opção seja igual a zero. Multiplicando cada 

resultado por sua probabilidade de ocorrer teremos os valores da coluna (A x B)  

que somados e corrigido pela taxa de juros de 10% para o período nos dá que 

o valor justo da opção deverá ser R$27,89. Tal intuição leva ao modelo 

Binomial que é descrito pela fórmula:  

 

𝐶 = {∑
𝑇!

(𝑇 − 𝑛)! 𝑛!

𝑇

𝑛=0

𝑞𝑛(1 − 𝑞)𝑇−𝑛𝑚𝑎𝑥[0, 𝑢𝑛𝑑𝑇−𝑛𝑆 − 𝐾]} + (1 + 𝑅𝑓)
𝑇
 

 

Onde: 

 

∑
𝑇!

(𝑇 − 𝑛)! 𝑛!

𝑇

𝑛=0

𝑞𝑛(1 − 𝑞)𝑇−𝑛 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 

 

𝑚𝑎𝑥[0, 𝑢𝑛𝑑𝑇−𝑛𝑆 − 𝐾] = 𝑂 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑟í𝑛𝑠𝑒𝑐𝑜 

 

(1 + 𝑅𝑓)
𝑇

= 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 
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A principal dificuldade na resolução do problema é qual distribuição de 

probabilidade deverá ser utilizada para calcular o preço esperado da ação o 

modelo binomial que pressupõe que este segue a distribuição normal que 

como vimos não corresponde adequadamente á realidade por isso o modelo 

Black-Scholes admite que o mesmo segue uma distribuição log-normal. 

 

3.2 O MODELO BLACK-SCHOLES 

 

Para derivar sua fórmula de precificação de opções os autores supõem um 

investidor que possua certo número de ações. Para eliminar o risco o mesmo 

pode vender duas opções para cada ação implicando que a carteira criada 

deva retornar o mesmo que a taxa de juros livre de risco. Contudo à medida 

que se aproxima da data de vencimento o preço da opção cai obrigando o 

investidor a fazer sucessivas alterações na carteira. A partir dessas premissas 

é possível derivar equações diferenciais cuja solução é a formula apresentada. 

Para tanto os autores pressupõem condições ideais de mercado. Quais 

sejam (BLACK E SHOLES 1973): 

 

a) A taxa de juros de curto prazo é conhecida e constante ao longo do 

tempo.                                         

b)  O preço das ações segue um passeio aleatório em tempo contínuo com 

uma taxa de variação proporcional ao quadrado do preço das ações. 

Assim admite-se uma distribuição log-Normal para os possíveis preços 

da ação. A taxa de variação do retorno da ação é então constante. 

c) A ação não paga dividendos. 

d) Não há custos de transação na compra ou venda de opções ou ações. 

e) As opções são do tipo Europeu, assim só pode ser exercida na data de 

vencimento. 

f) É possível requerer qualquer parte do preço de um título compra-lo à 

taxa de juros de curto prazo. 

g) Não existe penalidade para a venda a descoberto. 
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Admitindo isso o preço das opções dependerá apenas do preço da ação. A 

fórmula para uma call proposta pelos autores será (BLACK E SHOLES 1973): 

 

𝐶 = 𝑆𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2) 

 

E para uma put: 

 

𝑃 = 𝑋𝑒−𝑟𝑇𝑁(−𝑑2) − 𝑆𝑁(−𝑑1) 

 

Onde: 

𝑑1 =
𝑙𝑛 (

𝑆
𝑋

) + (𝑟 −
𝜎2

2
) 𝑇

𝜎√𝑇
 

 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 

 

S = preço atual do ativo-objeto 

X= preço de exercício 

T= Prazo de expiração 

𝜎 = Volatilidade (Variação instantânea no preço do ativo) 

N(.) = Função de distribuição normal cumulativa. 

r = Taxa de juro livre de risco 

X = Valor presente do preço do ativo 

E = Preço de exercício 

 

 Ao contrário do modelo binomial que considera uma distribuição de 

probabilidade discreta este modelo considera uma distribuição contínua. 

Conforme Lemgruber (1995), podemos interpretar o primeiro termo da equação 

como sendo o valor presente esperado de todos os possíveis valores do ativo 

objeto no vencimento condicionado à chance de exercício da opção de compra. 

O segundo termo é o valor esperado do pagamento do preço de exercício para 

todas as chances de exercício. 

 Tal resultado também pode ser entendido como o valor atual da 

probabilidade de ter ganhado após o pagamento do preço de exercício se o 

preço do ativo for maior que o mesmo no vencimento. 
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3.3 DERIVAÇÕES DO MODELO 

 

Segundo Pfützenreuter (2008) quase todas as gregas são derivadas 

parciais do prêmio em relação a uma variável rotulada por uma letra grega do 

modelo Black-Sholes. As gregas sugerem o que pode acontecer com o prêmio 

de uma opção. Quais sejam (PFÜTZENREUTER 2008):  

 

3.3.1 Delta (Δ) 

 

Expressa a sensibilidade do valor do prêmio da opção à variação do preço 

da ação. Com pouca volatilidade o Delta tende a valores extremos, pois uma 

opção fora do dinheiro com pouca volatilidade tem maior probabilidade de não 

ser exercida e uma opção dentro do dinheiro pouco volátil tende a valer apenas 

seu valor intrínseco. Assim se desejarmos que opção mude de valor 

rapidamente devemos procurar opções com Delta alto. Esta grega pode ser 

encontrada em três situações. 

 

⚫ Delta-neutro: se refere a uma operação ou carteira onde os deltas 

cancelam-se mutuamente. A carteira é protegida contra oscilações do 

mercado, mas não dão lucro. 

⚫ Delta-positivo: a opção valoriza quando o mercado sobe. 

⚫ Delta-negativa: a opção desvaloriza quando o mercado desce. 

O delta para uma call será N(d1) e para uma put N(d1)-1 

 

3.3.2 Gama (Γ) 

 

O gama pode ser entendido como a derivada segunda do prêmio em 

relação o preço do ativo. Expressa a mudança esperada em delta quando 

preço do ativo-objeto sobe 1$. O maior gama ocorre em opções próximas a 

estarem no dinheiro e tende a zero para opções muito dentro ou fora do 

dinheiro. A amplitude do gama dependerá da sua volatilidade, quanto maior a 

volatilidade menor o gama. Ao se aproximar da data de vencimento o valor 
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extrínseco se esvai assim o gama tende a 100% para opções no dinheiro e a 0% 

para opções fora do dinheiro. Para opções no dinheiro gama tende a ficar mais 

alto à medida que se aproxima a data de vencimento. 

 

3.3.3 Vega (ν) 

 

O Vega evidencia a influência da mudança da volatilidade sobre o 

prêmio. Podemos pensá-la como a derivada parcial do prêmio em relação em 

relação à volatilidade. 

 

3.3.4 Theta (Θ) 

 

Pode ser entendida como a segunda derivada parcial do prêmio de uma 

opção em relação ao seu prazo de exercício. Reflete assim a influencia da 

passagem do tempo no valor do prêmio. Um theta muito alto, em módulo, 

exprime assim certo risco, pois mais rapidamente pode virar pó. Outra 

informação que a mesma exprime é o efeito da taxa de juros sobre o prêmio. 

Para opções no dinheiro o theta é quase constante, ao contrario para opções 

no dinheiro o é negativo conforme se aproxima a data de vencimento. 

 

3.3.5 Rho (ρ) 

 

Mede a relação entre o prêmio da opção e a taxa de juros. Uma vez que 

as taxas de juros são constantes no curto a rho tem é menos importante. As 

calls em geral apresentam um rho positivo, o prêmio aumenta com o aumento 

da taxa de juros, e as puts um negativo, o prêmio diminui com diminui com o 

aumento das taxas de juros. 

 

3.4 CRITICAS AO MODELO 

 

Um modelo matemático é uma representação simplificada da realidade. 

A partir de um problema complexo elaboramos um problema mais simples que 

é de possível resolução. Essa resolução mais simples não necessariamente 

resolverá o problema original, mas já nos dá uma idéia de como resolvê-lo. 
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Ao formular seu modelo de precificação de opções Black e Sholes simplificam 

a interação dos agentes econômicos a uma relação entre variáveis de fácil 

cognição, e é justamente nessa simplificação da realidade que residem as 

falhas da modelo. Nos pressupostos. 

Neto (1996) aponta que a volatilidade é o mais importante influenciador 

do preço da opção haja vista que esta aponta a probabilidade da ação ser 

exercida. O problema é que essa variável quando utilizada no modelo refere-se 

a uma volatilidade futura que é impossível de prever. Assim a volatilidade a ser 

usada guarda certa subjetividade. Para se estimar uma volatilidade mais 

próxima da realidade pode a partir do modelo pode-se escrever a equação em 

função da volatilidade. Esta volatilidade é a denominada implícita. Tal medida 

pode ser interpretada como a percepção de risco do mercado. 

A proposição da taxa de juros constante é outro problema com o modelo. 

No Brasil a taxa básica de juros pode variar a cada 45 dias assim haveria a 

necessidade de recalibrar a equação a cada mudança, pois o preço de 

exercício estaria defasado. Uma forma de contornar esse problema, apontada 

pelo autor, é utilizar a taxa de desconto de um CDB com o mesmo tempo de 

maturação da opção. 

 

4 TRABALHOS ANTERIORES 

 

Penteado (1994) ao revisitar trabalhos anteriores aponta que o primeiro 

teste do modelo foi elaborado por Black em 1975. Neste trabalho Black conclui, 

a partir de uma amostra de opções negociadas entre 1965 e 1969, que o 

modelo subavaliava opções muito OTM, e superavaliava as ITM. Ainda mais 

verificou que para opções cujas ações tinham alta volatilidade o modelo 

superavaliava e contrario o subavaliava opções cuja volatilidade é baixa. 

Segundo o autor, Black atribui tal resultado à dificuldade de se estimar a 

volatilidade da ação. 

Ainda segundo Penteado (1994), um trabalho elaborado por Macbeth e 

Merville (1979) aponta para uma relação entre a volatilidade implícita variava 

quando as opções eram ATM, ITM e OTM bem como uma relação entre a 

volatilidade implícita e data de exercício, ou seja, opções ITM próximas da data 

de exercício apresentam volatilidade maior do que opções com o mesmo preço 
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mais distantes do vencimento.  Por fim o autor aponta que o trabalho de 

Macbeth e Merville leva a uma conclusão diferente do trabalho de Black (1979), 

o modelo parecia subavaliar opções ITM e superavaliar opções OTM. 

Acreditando que a divergência de valores se deu por causa dos 

dividendos, Sterk (1982) testa o modelo BS modificado para pagamento de 

dividendos e seguindo a metodologia do trabalho de Macbeth e Merville com 

uma amostra menor quanto ao período analisado e maior quanto ao número de 

empresas incluídas. Os resultados obtidos corroboraram as conclusões de 

Black (1979). 

O autor prossegue citando o trabalho Gultekin, Rogalski e Tinic (1982). 

Neste encontra-se indícios de que o modelo superavalia opções ITM com ativo 

objeto de alta volatilidade e subavaliam opções OTM com ativo objeto de baixa 

volatilidade e ainda os erros aumentam com o prazo para maturidade. 

Rubistein (1985) critica os trabalhos anteriores por utilizarem o preço de 

fechamento em suas análises, pois os traders forçariam os preços próximos do 

encerramento do pregão para acertarem suas margens. Então utilizando dados 

de todos os negócios realizados e desprezando preços próximos ao 

fechamento conclui-se que para opções OTM quanto maior o tempo até a 

maturidade maior a volatilidade implícita. Rubistein (1985) sustenta que o 

resultado negativo quanto ao teste de aderência de um modelo poderia ser 

resultado de ineficiência do mercado, estimação incorreta dos parâmetros ou 

inadequação do modelo (Penteado 1994). Tendo isso em mente alguns autores 

consideraram testar a eficiência dos mercados partindo da suposição que o 

modelo BS precifica corretamente as opções. 

Penteado (1994) aponta que Becker e Lemgruber (1989) ao testarem a 

eficiência do mercado de opções encontraram resultados positivos, ou seja, o 

mercado brasileiro a essa época seria eficiente, quanto à adequabilidade do 

modelo concluem que o erro é significativamente diferente de 0. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 BASE DE DADOS 

 

O banco de dados utilizado foi obtido das series históricas da Bovespa 

disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/market-

data/historico/mercado-a-vista/series-historicas/. Utilizamos todas as cotações 

de opções da PETR4 do mês de janeiro bem como as cotações da ação de 

2017 e janeiro de 18 para o calculo das volatilidades. 

 

5.2 ESTIMAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

5.2.1 Taxa de juros livre de risco 

 

A taxa de juros livre de risco utilizada foi a taxa Selic. Conforme o art. 1° 

da Circular n° 2.900, de 24 de junho de 1999 do Banco Central do Brasil, a taxa 

Selic consiste numa taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados 

no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais. 

A taxa manteve-se inalterada entre o período de 07 de Dezembro de 2017 até 

07 de Fevereiro de 2018 desde a reunião do COPOM de 31/10/18 6,5% a.a 

sem viés. 

 

5.2.2 Volatilidade Histórica 

 

Segundo Hull (2005) a volatilidade é a medida de incerteza sobre os 

retornos proporcionados pela ação e pode ser definido pelo seu desvio padrão 

de um ano. 

 MIKOSZEWSKI (2006) aponta que a literatura em geral não tem um 

consenso sobre qual tamanho do período deve ser utilizado para prever de 

maneira adequada a volatilidade futura. Mas há acordo no ponto que o 

tamanho da amostra deve ser proporcional ao horizonte de tempo sobre o qual 

se quer inferir. Hull 2005 sugere utilizar os preços de fechamento diário de um 

número de dias igual ao período a ser coberto pela volatilidade apurada. 

Embora haja autores que utilizam outros preços para inferi-la Lemgruber (1995) 
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considera que o preço de fechamento seja mais adequado, pois considerando 

que os retornos dependem de uma serie de informações a cerca da empresa 

divulgadas dentro e fora do período de funcionamento da bolsa, todas as 

informações estariam implícitas neste preço. Assim o retorno diário da ação é 

dado por: 

 

𝑢𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝑆𝑖

𝑆𝑖−1

) 

 

A estimativa do desvio padrão é dada por: 

 

𝑠 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑢𝑖 − �̄�)2

𝑛

𝑖=1

 

 

Para obtermos a volatilidade anual fazemos 𝑠√250. 

 

Onde: 

 

𝑆𝑖 = preço da ação no fim do i-ésimo periodo 

𝑆𝑖−1   = preço da ação no fim do período anterior 

 

 Neste trabalho utilizamos as cotações de fechamento dos últimos 180 

dias para cada dia que a opção for precificada. 

 

5.2.3 Índice de Parkinson 

 

A volatilidade deve captar todas as informações que afetam o preço da 

ação da ação assim não obstante a literatura considere correta a utilização do 

preço de fechamento há críticas a cerca da utilização do mesmo por não 

englobar a volatilidade intradiária. Assim Lemgruber propõe que consideremos 

os preços máximos e mínimos na análise através da fórmula proposta por 

Parkinson. 
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𝜎(𝑑𝑖𝑎) =
0,601

𝑛
∑ 𝑙𝑛

𝑛

1

(
𝐻𝑡

𝐿𝑡

) 

 

Onde 𝐻𝑡𝑒𝐿𝑡são respectivamente o preço máximo e mínimo diário. 

 

5.2.3 Volatilidade implícita 

 

Segundo Hull (2005) a volatilidade implícita é aquela que quando 

inserida no modelo de precificação de opções retorna o preço observado no 

mercado. O autor aponta que o modelo Black-Scholes não pode ser invertido 

para ser expresso em termos de. Para encontrar o valor correto, procedemos à 

tentativa e erro levando em consideração o preço de fechamento da opção no 

dia anterior utilizando a função atingir meta do MS-Excel. 

 

5.3 MEDIDA DE ERRO 

 

Utilizamos como medida de erro o erro relativo. Esta medida é mais 

adequada, pois leva em consideração a magnitude do preço tornando mais 

adequado as comparações. O mesmo é dado por: 

 

𝑒 =
(𝐶 − 𝐶𝐵𝑆)

𝐶
 

 

Onde: 

 

𝐶 = Preço da opção negociada 

𝐶𝐵𝑆 = Preço teórico fornecido pelo modelo 

 

Da fórmula decorre que um erro relativo menor que zero indica que o 

modelo subavaliou o preço da opção e se maior que zero, o modelo 

superavalia o preço da opção, quanto mais distante de zero estiver o erro maior 

o descolamento entre preço de mercado e preço fornecido pelo modelo. 
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5.4 MEDIDA DE PROXIMIDADE DO DINHEIRO 

 

A medida de proximidade do dinheiro utilizada foi expressa pela fórmula: 

 

𝑃𝑟𝑥. 𝐷𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑟𝑜 =  
𝑆 − 𝐾𝑒−𝑟𝑡

𝑆
 

Onde: 

 

S = Ultima cotação do ativo objeto 

𝐾𝑒−𝑟𝑡 = Preço a vista do Strike 

 

Quanto maior for essa medida, mais dentro do dinheiro a opção estará. 

(Penteado, 1994) 

 

5.5 CRITÉRIOS DE REJEIÇÃO DA AMOSTRA  

 

Quando o preço a vista é inferior à cotação da opção, a mesma não deveria 

estar sendo negociada, pois se estará pagando mais pela mesma do que ela 

vale. Portanto, excluímos da amostra as observações nessa situação; das 3533 

observações 6 foram excluídas.  

Ainda filtramos as observações com base nos limites teóricos da opção 

como segue: 

 

a. Se a opção tem valor intrínseco, 𝐶 < Max (𝑆 − 𝐾𝑒−𝑟𝑡, 0) quando 

Call e 𝐶 < Max (𝐾𝑒−𝑟𝑡 − 𝑆, 0) quando put. (Hull, 2005) 

 

As cotações que estavam no limite apresentam erro médio muito alto. Tal 

fato pode ser explicado pela forma de construção do modelo. Da equação 

Black-Scholes decorre que quando a opção está muito no dinheiro a mesma é 

insensível à variação da volatilidade o que prejudica o que pretende ser 

verificado nesse trabalho. Ficamos então com uma amostra de 594 

observações. 

O modelo considerado é construído com a hipótese de que o mercado é 

eficiente, então é razoável testarmo-lo dentro desses limites. Para tanto, 
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desconsideramos observações que tiveram pouco número de negócios no 

pregão. A baixa liquidez é uma característica do mercado de derivativos 

brasileiro. O número de negócios da amostra utilizada teve mediana 6, ou seja, 

50% das cotações tiveram menos que 6 negócios por dia. Seguimos então o 

mesmo método de Mikoszewski (2006), e consideramos apenas os pregões 

com número de negócios superior ou igual a 5, restando 325 observações. 

Ainda cabe enfatizar que conforme Hull (2005) não foi necessário dividir as 

ações entre americanas e europeias haja vista que na ausência de dividendo o 

preço para dois tipos é igual. 

 

5.6 CRITÉRIOS DE DIVISÂO DA AMOSTRA 

 

A amostra foi dividida seguindo os percentis 33 e 66 da proximidade do 

dinheiro, os limites ficaram como segue: 

 

TABELA 5: LIMITES DA PROXIMIDADE DO DINHEIRO 

 

Intervalo Segmento 

De -0,0452 a 0,6693 A 

De 0,6694 a 0,8445 B 

De 0,8446 a 0,9947 C 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

5.7 O TESTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV 

 

O teste compara aquilo que seria esperado se a variável seguisse uma 

determinada distribuição e aquilo que realmente ocorreu. Seu estatístico teste é 

dado por: 

𝐷 = 𝑚𝑎𝑥|𝐹0(𝑋𝑖) − 𝑆𝑛(𝑋𝑖)| 

 

Onde 𝐹0(𝑋𝑖) são as frequências relativas acumuladas da distribuição 

especificada e 𝑆𝑛(𝑋𝑖) são as frequências relativas acumuladas das 

observações. A estatística calculada segue distribuição de Fischer.  (Siegel, 

2006) 
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5.8 O TESTE DE MANN-WHITNEY 

 

Segundo Webster (2006), este teste pode ser utilizado como uma 

alternativa, para o teste paramétrico da igualdade de duas médias, quando não 

se pode admitir que as amostras fossem oriundas de uma distribuição normal. 

Contudo, devemos supor que as distribuições das duas populações são 

idênticas, simétricas e possuem a mesmas variâncias.  A estatística U de 

Mann-whitney para a primeira amostra é dada por: 

 

𝑈1 = 𝑛1𝑛2 +
(𝑛1 + 1)

2
− ∑ 𝑅1 

 

E para a segunda amostra: 

 

𝑈2 = 𝑛1𝑛2 +
(𝑛1 + 1)

2
− ∑ 𝑅2 

 

 

Onde n é o tamanho de cada amostra e R é valor ordinal de cada 

observação quando considerado os valores das duas amostras juntas. 

(Webster, 2006).  Ainda segundo o autor a média da distribuição amostral no 

teste será: 

 

𝜇𝑢 =
𝑛1𝑛2

2
 

E o desvio padrão: 

 

𝜎𝑢 = √
𝑛1𝑛2(𝑛1 + 𝑛2 + 1)

12
 

 

Com tais parâmetros definidos é possível normalizar então a estatística 

obtendo o Z-Valor e então procedemos ao teste bilateral de igualdade das 

médias utilizando a tabela de distribuição normal. (Webster, 2006) 

Todos os testes estáticos foram realizados com o software Minitab 2019. 
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6 RESULTADOS 

 

De acordo com Penteado (1994), a literatura em geral considera que 

para ser o melhor estimador do preço correto o mesmo deve apresentar erro 

relativo médio mais próximo de zero e menor desvio padrão. Assim iniciamos 

calculando as estatísticas descritivas básicas para os erros relativos. 

 

TABELA 6: ESTATISTICAS DESCRITIVAS DOS ERROS RELATIVOS 

Variável Média Desvpad Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo  

B-S (V.impl) -0,2699 0,8068 -11,9241 -0,2143 -0,0556 -0,0156 0,5616  

B-S (V.H) -0,1861 0,3121 -2,3267 -0,2358 -0,0507 -0,0178 0,0332  

B-S(P) -0,00259 0,10214 -0,57101 -0,03114 -0,01511 0,00185 0,90546  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.  

 

Notamos que quando utilizamos o índice de Parkinson para estimar a 

volatilidade temos um erro médio menor, bem como menor desvio padrão, 

portanto, consideramos que este método de calculo da volatilidade é mais 

adequado que os outros. 

Conforme Penteado (1994) a maioria dos trabalhos que buscam verificar 

adequação do modelo à realidade supõem que há simetria e até normalidade 

dos erros. Contudo convém verificar essa hipótese antes de proceder aos 

testes estatísticos para a média, pois se a hipótese da normalidade não for 

aceita não poderemos utilizar testes paramétricos. Iniciamos com uma prévia 

análise gráfica. 
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GRÁFICO 1: HISTOGRAMA DOS ERROS RELATIVOS QUANDO UTILIZADO 

A VOLATILIDADE IMPLÍCITA. 

 

 

 

Plotando o gráfico para os erros obtidos quando utilizado a volatilidade 

implícita notamos que a maior parte dos erros é muito próxima de zero, 

contudo vemos que há uma calda maior para esquerda do que pra direita 

denotando a ausência de assimetria. Isto implica que tomado um valor 

aleatoriamente há um viés de que o mesmo seja igual ou menor a zero, o que 

não condiz com padrão desejável dos erros. Em suma, visualmente não 

podemos considerar que a distribuição destes erros seja Normal. 
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GRÁFICO 2: HISTOGRAMA DOS ERROS RELATIVOS QUANDO UTILIZADO 

O DESVIO PADRÃO DOS RETORNOS DIÁRIOS. 

 

 

 

Quando utilizamos a volatilidade histórica, a distribuição dos erros 

parece se distanciar ainda mais da Normal, pois a calda para a esquerda é 

ainda maior. Vemos que a média e desvio padrão são menores que o anterior, 

mas essa maior assimetria indica que a utilização deste método de calculo da 

volatilidade tende a produzir preços que subavaliam as opções o que como 

vimos anteriormente pode produzir lucros. 
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GRÁFICO 3: HISTOGRAMA DOS ERROS RELATIVOS QUANDO UTILIZADO 

O ÍNDICE DE PARKINSON. 

 

 

 

Visualmente nos parece que quando utilizamos o índice de Parkinson 

obtemos erros relativos mais próximos da distribuição normal, o que é uma 

característica desejável, contudo o fato de que a mediana e média encontrada 

não coincidem não nos permitem deduzir a hipótese de normalidade assim a 

fim de corroborar essa afirmação procedemos ao teste de normalidade. 

A hipótese nula do teste de kolmogorov-smirnov é que a variável testada 

segue uma distribuição normal. Haja vista que o P-valor para todos os testes se 

apresentaram muito pequenos, não temos evidência estatística de que tais 

amostras sigam distribuição normal, assim, não podemos utilizar testes 

paramétricos para verificar a diferença entre as amostras. Abaixo 

apresentamos os resultados dos testes:  
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TABELA 7: RESULTADO DOS TESTES DE NORMALIDADE 

 

 
 

N KS Valor P 

B-S (V. impl) 325 0,348 < 0,010 

B-S (V.H) 325 0,244 < 0,010 

B-S (P) 325 0,242 < 0,010 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

Como rejeitamos a hipótese nula, ou seja, os erros não são normais, 

Procedemos então ao teste de Mann-Whitney considerando uma significância 

de 5%. 

 

TABELA 8: RESULTADO DOS TESTES DE DIFERENÇA DAS MEDIANAS 

 

η₁ η₂ Valor W P-Valor 

B-S (V.impl) B-S (V.H) 105486,50 0,9 

B-S(P) B-S (V.H) 132819 0 

B-S(P) B-S (V.impl) 132346,50 0 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

Quando comparamos os erros oriundos da utilização do índice de 

Parkinson com as outras formas de calcular a volatilidade percebemos que o P-

valor é igual à zero, haja vista que o P-Valor pode ser entendido como a 

probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira, não podemos afirmar 

estatisticamente que tal índice produz erros iguais aos demais. Assim inferimos 

que o índice de Parkinson produz resultados melhores que os demais 

estimadores, pois produz média e desvio padrão menores e sua mediana é 

diferente das demais com 95% de confiança. 

É conveniente verificar como os erros se comportam em relação à 

proximidade do dinheiro, pois poderíamos supor qual erro esperado em função 

do quão próximo o preço de Strike do preço do ativo, como o índice de 

Parkinson se mostrou melhor estimador da volatilidade prosseguimos 

analisando utilizando somente os erros oriundos dele. A tabela abaixo mostra 

as estatísticas básicas para cada segmentação da proximidade do dinheiro. 
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TABELA 9: ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS ERROS RELATIVOS 
SEGUNDO PROXIMIDADE DO DINHEIRO QUANDO UTILIZADO O ÍNDICE 
DE PARKINSON CONSIDERANDO OS ÚLTIMOS 180 PREGÕES. 
  

Segmento Média Desvpad Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

A -0,01245 0,11576 -0,57101 -0,03071 -0,01369 -0,00013 0,90546 

B -0,02129 0,02613 -0,14564 -0,02952 -0,02038 -0,01016 0,06075 

C 0,0327 0,1189 -0,4429 -0,0336 -0,0001 0,0937 0,4298 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

 Obtivemos a menor média para os erros com proximidade do dinheiro 

entre -0,0452 a 0,6693, segmento A. Contudo no segmento B obtivemos menor 

desvio padrão o que indica menor dispersão dos erros nesse grupo. Haja vista 

que persiste a ideia de que os erros devem seguir distribuição normal para 

serem considerados como o melhor resultado plotamos os erros de cada 

segmento no gráfico a fim de visualizar sua distribuição. Os apresentamos 

abaixo: 

 

GRÁFICO 4: HISTOGRAMA DOS ERROS RELATIVOS VERSUS 

PROXIMIDADE DO DINHEIRO (A). 

 

 

 

 

0,80,60,40,20,0-0,2-0,4-0,6

120

100

80

60

40

20

0

Média -0,01245

DesvPad 0,1158

N 144

B-S(P)

F
re

q
u

ê
n

c
ia

Erros relativos

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019

Normal 



44 

 

GRÁFICO 5: HISTOGRAMA DOS ERROS RELATIVOS VERSUS 

PROXIMIDADE DO DINHEIRO (B) QUANDO UTILIZADO O ÍNDICE DE 

PARKINSON 

 

 

 

GRÁFICO 6: HISTOGRAMA DOS ERROS RELATIVOS VERSUS 

PROXIMIDADE DO DINHEIRO (C) QUANDO UTILIZADO O ÍNDICE DE  

PARKINSON. 
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Comparando os três gráficos, percebemos que os erros relativos 

diminuem, ou seja, o preço fornecido pelo modelo se aproxima do preço de 

mercado quando a opção está mais dentro do dinheiro. Tal fato pode ser 

explicado pelo de que nesses casos há maior interesse em negociar o papel e 

por tanto, o aumento de interações entre oferta e demanda produz uma melhor 

percepção a cerca do valor da mesma de ambos os lados. Então o preço da 

opção se aproxima do valor que confere ao portfólio uma característica de 

aposta justa. 

 

CONCLUSÃO 

 

O mercado de derivativos tem uma função primordial para o sistema 

econômico, pois possibilita diluir o risco de um investimento pagando um 

prêmio para agentes que estejam dispostos a incorrer, dentre os derivativos o 

mais importante deles são as opções. 

 Determinar o preço correto de uma opção equivale a determinar qual o 

preço de se correr o risco de mercado do ativo objeto. A literatura desde cedo 

considerou que o preço correto deveria ser aquele em que torna a operação 

uma aposta justa, ou seja, igual probabilidade de ganho e perda. 

 O modelo de Black-Scholes foi o que melhor êxito obteve na 

determinação de tal preço sendo largamente utilizado dado a sua simplicidade 

em relação a outros métodos. 

 Constatamos durante a revisão bibliográfica que a variável mais 

problemática em se calcular é a volatilidade dado seu grau de subjetividade 

ainda que fortemente embasada no preço do ativo. 

 As medidas de volatilidade mais usadas foram testadas a fim de inferir 

qual produz melhores resultados, quais sejam: A Volatilidade histórica, que esta 

embasada no último preço do ativo objeto por pregão; O índice de Parkinson, 

que leva em consideração os preços máximos e mínimos intradiários; e a 

volatilidade média do dia anterior, nesta se considera que o valor fornecido pelo 

mercado é correto, e, portanto se pressupõe hipótese dos mercados eficientes, 

e a partir do preço de mercado por interpolação encontramos o valor de 

volatilidade que torna o preço fornecido pelo modelo igual a ele. 

 Observamos que os métodos da volatilidade histórica e da implícita em 
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média subavaliam o preço das opções na medida em que o índice de 

Parkinson apresentou média mais próxima de zero e menor desvio padrão. Os 

trabalhos a cerca desse tema pressupõe simetria dos erros em relação e, 

portanto normalidade dos erros, para testar essa suposição procedemos ao 

teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Para nenhum dos três métodos 

pudemos afirmar que os erros seguem distribuição normal implicando que para 

testar a igualdade entre as médias seria necessário recorrer a um teste não 

paramétrico. 

O teste de Mann-Whitney foi escolhido para testar a igualdade das 

medianas em alternativa ao teste t para 2 amostras. Quando comparamos os 

erros obtidos pelo índice de Parkinson com os outros métodos obtivemos um 

P-Valor de 0,000 o que nós inclina aceitar a hipótese de nula de que a 

diferença entre as medianas é igual a zero, a mesma conclusão não pode ser 

obtido comparando os outros dois métodos entre si. 

Partindo da intuição de que o índice de Parkinson é um melhor 

estimador da volatilidade, procedemos à análise dos erros relativos produzidos 

por ele dentro dos limites da proximidade do dinheiro. Observamos que na 

medida em que a opção está mais no dinheiro, menores são os erros em média 

o que pode ser explicado pelo maior número de negociados observados nessa 

conjuntura. 
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ANEXO 1: LISTA DE OPÇÕES UTILIZADA 

 

Opção Tipo Strike Vencimento  Opção Tipo Strike Vencimento 

PETRA27 Call 7 15/01/2018  PETRC43 Call 13,5 19/03/2018 

PETRA12 Call 12 15/01/2018  PETRC63 Call 13,75 19/03/2018 

PETRA62 Call 12,25 15/01/2018  PETRC14 Call 14 19/03/2018 

PETRA42 Call 12,5 15/01/2018  PETRC35 Call 14,25 19/03/2018 

PETRA13 Call 13 15/01/2018  PETRC15 Call 15 19/03/2018 

PETRA83 Call 13,25 15/01/2018  PETRC5 Call 15,25 19/03/2018 

PETRA43 Call 13,5 15/01/2018  PETRC70 Call 15,5 19/03/2018 

PETRA54 Call 14 15/01/2018  PETRC6 Call 16 19/03/2018 

PETRA4 Call 14,25 15/01/2018  PETRC66 Call 16,25 19/03/2018 

PETRA44 Call 14,5 15/01/2018  PETRC46 Call 16,5 19/03/2018 

PETRA74 Call 14,75 15/01/2018  PETRC76 Call 16,75 19/03/2018 

PETRA15 Call 15 15/01/2018  PETRC77 Call 17 19/03/2018 

PETRA75 Call 15,25 15/01/2018  PETRC39 Call 17,25 19/03/2018 

PETRA55 Call 15,5 15/01/2018  PETRC47 Call 17,5 19/03/2018 

PETRA85 Call 15,75 15/01/2018  PETRC67 Call 17,75 19/03/2018 

PETRA16 Call 16 15/01/2018  PETRC18 Call 18 19/03/2018 

PETRA46 Call 16,5 15/01/2018  PETRC8 Call 18,25 19/03/2018 

PETRA7 Call 16,75 15/01/2018  PETRC48 Call 18,5 19/03/2018 

PETRB8 Call 8 19/02/2018  PETRC36 Call 18,75 19/03/2018 

PETRB9 Call 9 19/02/2018  PETRC19 Call 19 19/03/2018 

PETRB95 Call 9,5 19/02/2018  PETRC49 Call 19,5 19/03/2018 

PETRB10 Call 10 19/02/2018  PETRC65 Call 19,75 19/03/2018 

PETRB11 Call 11 19/02/2018  PETRC20 Call 20 19/03/2018 

PETRB61 Call 11,25 19/02/2018  PETRC21 Call 21 19/03/2018 

PETRB41 Call 11,5 19/02/2018  PETRD16 Call 16 16/04/2018 

PETRB12 Call 12 19/02/2018  PETRD97 Call 17,75 16/04/2018 

PETRB72 Call 12,25 19/02/2018  PETRD92 Call 22,75 16/04/2018 

PETRB42 Call 12,5 19/02/2018  PETRE18 Call 18 21/05/2018 

PETRB4 Call 12,75 19/02/2018  PETRF11 Call 11 18/06/2018 

PETRB3 Call 13 19/02/2018  PETRG10 Call 20 16/07/2018 

PETRB43 Call 13,5 19/02/2018  PETRH17 Call 17 20/08/2018 

PETRB73 Call 13,75 19/02/2018  PETRH212 Call 21,25 20/08/2018 

PETRB14 Call 14 19/02/2018  PETRL34 Call 8,5 17/12/2018 

PETRB54 Call 14,25 19/02/2018  PETRL67 Call 16,25 17/12/2018 

PETRB24 Call 14,5 19/02/2018  PETRL68 Call 18 17/12/2018 

PETRB34 Call 14,75 19/02/2018  PETRL39 Call 19 17/12/2018 

PETRB15 Call 15 19/02/2018  PETRL61 Call 20 17/12/2018 

PETRB75 Call 15,25 19/02/2018  PETRL37 Call 21 17/12/2018 

PETRB45 Call 15,5 19/02/2018  PETRD20 Call 20 15/04/2019 

PETRB55 Call 15,75 19/02/2018  PETRM57 Put 17 15/01/2018 

PETRB56 Call 16 19/02/2018  PETRM47 Put 17,5 15/01/2018 

PETRB66 Call 16,25 19/02/2018  PETRM77 Put 17,75 15/01/2018 

PETRB96 Call 16,5 19/02/2018  PETRM25 Put 18 15/01/2018 

PETRB86 Call 16,75 19/02/2018  PETRN75 Put 15,25 19/02/2018 

PETRB5 Call 17 19/02/2018  PETRN86 Put 16,75 19/02/2018 

PETRB77 Call 17,25 19/02/2018  PETRN77 Put 17,25 19/02/2018 

PETRB47 Call 17,5 19/02/2018  PETRN47 Put 17,5 19/02/2018 

PETRB67 Call 17,75 19/02/2018  PETRN67 Put 17,75 19/02/2018 
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PETRB68 Call 18,25 19/02/2018  PETRN38 Put 18 19/02/2018 

PETRB48 Call 18,5 19/02/2018  PETRN68 Put 18,25 19/02/2018 

PETRB69 Call 19 19/02/2018  PETRN48 Put 18,5 19/02/2018 

PETRB59 Call 19,25 19/02/2018  PETRN78 Put 18,75 19/02/2018 

PETRB49 Call 19,5 19/02/2018  PETRN69 Put 19 19/02/2018 

PETRB99 Call 19,75 19/02/2018  PETRN20 Put 20 19/02/2018 

PETRB20 Call 20 19/02/2018  PETRN27 Put 20,25 19/02/2018 

PETRB36 Call 20,5 19/02/2018  PETRO18 Put 18 19/03/2018 

PETRB23 Call 23 19/02/2018  PETRO82 Put 22,75 19/03/2018 

PETRC99 Call 9 19/03/2018  PETRR47 Put 17,5 18/06/2018 

PETRT47 Put 17,5 20/08/2018      

 

 

ANEXO 2: VOLATILIDADES CALCULADAS 

 

 

 


