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R E S U M O 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise comparativa entre dois 

tipos de estratégias semelhantes usando derivativos com o intuito de concluir qual delas 

obteve melhor performance no período analisado. O foco será dado análise das Travas de 

Alta com Call e Put do ativo subjacente PETR4 entre o período de Janeiro de 2016 a 

Dezembro de 2019. 

A metodologia utilizada no estudo baseou-se em dados retirados da Bolsa de 

Valores do Brasil, B3. As operações analisadas foram montadas com os mesmos critérios 

durante todos os meses do período analisado. Estes foram: os Strikes selecionados para a 

Opção vendida na Trava de Alta com PUTs e a Opção comprada na Trava de Alta com 

CALLs sejam Opções At the Money (ATM), foi considerado ATM uma diferença entre o 

Strike e valor do ativo objeto de até 0,75% em módulo, mesma diferença percentual 

utilizada pela B3 para realizar o exercício das Opções. Também foi determinado que a 

Trava tenha diferença entre os Strikes de 5%, caso a diferença seja diferente de 5% será 

escolhido o Strike que mais se aproxima desse valor. Além disso, o período inicial das 

operações será sempre no dia do vencimento da Série de opções anterior (terceira 

segunda-feira do mês) e o período final é o último dia útil que antecede o dia do 

vencimento da Série em questão. 

Após a análise das operações realizadas durante o período citado, foi possível 

concluir que para esta situação elaborada neste trabalho com seus respectivos critérios, a 

Trava de Alta com Call obteve melhor performance em detrimento da Trava de Alta com 

Put. É enfatizado que este resultado varia conforme as situações de mercado, assim como 

também depende do ativo escolhido, volatilidade, liquidez, entre outras variáveis. Isso 

significa que o resultado desse estudo empírico é somente verdadeiro para o exemplo aqui 

apresentado, não necessariamente verdadeiro para situações que utilizem variáveis 

distintas das apresentadas nesta monografia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Opções no mercado financeiro são contratos futuros que possibilitam que ocorram 

transações futuras de ativos subjacentes a um determinado preço, strike, em uma determinada 

data, vencimento. A Opção dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender 

um determinado ativo (Hull, 2009). 

Geralmente, as Opções são utilizadas com as seguintes funções: hedge, arbitragem e 

especulação. O hedge tem como objetivo a redução do risco das operações, mas sem a garantia 

de que o resultado da operação será melhor com o uso do hedge do que com a sua ausência. A 

arbitragem é o ganho pela diferença instantânea de preços entre produtos e/ou mercados. A 

especulação consiste em apostas feitas sobre preços dos ativos subjacentes com o intuito de 

obter retornos alavancados, sem interesse nesse ativo - os especuladores assumem os riscos dos 

hedgers em troca de um ganho provável (Hull, 2009). 

Ainda existem lacunas a serem preenchidas em relação a estudos feitos com Opções, a 

quantidade de estudos e pesquisas científicas relacionados a estratégias de Opções que buscam 

analisar e comparar suas performances e resultados em diferentes cenários no Brasil ainda pode 

ser ampliada. Além disso, os dados divulgados pela B3, no relatório de Histórico de pessoas 

físicas - Dezembro de 2020 - evidencia o crescimento da quantidade de investidores na 

condição de pessoa física no Brasil. De acordo com uma matéria publicada pela Revista Exame, 

havia 3,17 milhões de contas cadastradas na bolsa em novembro de 2020, frente a 1,6 milhão 

em 2019. Consequentemente, o número de pessoas físicas que operam no mercado de Opções 

no Brasil também é crescente, o que gera uma maior necessidade de estudos e pesquisas 

relacionados ao tema, considerando a escassez de material disponível sobre Opções no Brasil 

juntamente com a ascendente quantidade de operadores iniciantes, geralmente leigos. 

Neste trabalho as Opções foram utilizadas como instrumentos de especulação, para 

avaliar se há diferença de performance na estratégia de trava de alta utilizada com Opções de 

compra (Call) e com Opções de venda (Put). Para fazer essa análise, o ativo escolhido foi a 

Petrobrás (PETR4), empresa brasileira fundada em 1952, atualmente é a empresa dentro da 

bolsa brasileira com o segundo maior valor de mercado e tem seu capital aberto desde 

Novembro de 1987. 

O presente estudo busca contribuir com a redução dessas lacunas, abordando os principais 

conceitos do mercado de Opções, suas estratégias e seus riscos, com o intuito de colaborar com 
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pequenos investidores em sua tomada de decisão e motivar futuros estudos semelhantes a esse, 

porém explorando e comparando retornos de outras estratégias e aspectos das Opções. 

De forma a atingir o objetivo acima citado, o trabalho está dividido em 5 partes. A 

primeira, a Introdução, delineia o tema abordado no trabalho, a motivação do estudo e o 

conceito básico de Opções. A segunda parte é composta por uma revisão bibliográfica sobre o 

mercado de Opções, fazendo uma abordagem sobre os conceitos, termos envolvidos, 

estratégias e o funcionamento desse mercado no Brasil. Na terceira parte será apresentada a 

Metodologia escolhida para a realização desse estudo, desde a coleta de dados a montagem da 

estrutura para a análise empírica. Na sequência será apresentada a operação realizada no 

mercado de opções de ações da Bovespa durante o período proposto no estudo, a fim de 

comparar a performance das estratégias e responder a pergunta que motivou este estudo. Por 

fim, serão analisados os resultados obtidos com a operação. 

1.1 PROBLEMA 

• Problema 

Existe diferença de performance nas Travas de Alta com Opções de compra e venda? 

• Objetivo Geral 

• Analisar os retornos de duas estratégias de Trava de alta com Opções de compra e 

venda de Petrobras (PETR4) no período de 2016 a 2019. 

• Objetivos Específicos 

• Apresentar o funcionamento do mercado de Opções no Brasil; 

• Analisar a estratégia de Trava de Alta com Opção de venda da Petrobras (PETR4) no 

período de 2016 a 2019; 

• Analisar a estratégia de Trava de Alta com Opção de compra da Petrobras (PETR4) no 

período de 2016 a 2019; 

• Comparar a diferença de performance entre as estratégias analisadas; 
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2. REVISÃO DE L I T E R A T U R A 

2.1 C A L L E PUT 

Opções no mercado financeiro são contratos futuros que possibilitam que ocorram 

transações futuras de ativos subjacentes a um determinado preço, em uma determinada data. 

(Hull, 2009). 

A Opção de compra ou Call dá o direito de seu titular comprar um ativo, em uma 

determinada data a um determinado preço. No caso de um lançador de uma Opção de compra, 

ao contrário do titular, o indivíduo tem a obrigação de vender determinado ativo a um 

determinado preço. Já a Opção de venda ou Put dá o direito, mas não a obrigação, de seu titular 

vender um ativo, em uma determinada data a um determinado preço. O lançador de uma Opção 

de venda, possui a obrigação de comprar determinado ativo, em uma determinada data a um 

determinado preço. A data determinada no contrato de Opções é conhecida como "Vencimento" 

e o preço determinado como "Strike" ou "Preço de exercício". No mercado de Opções, 

encontram-se dois tipos: Opções europeias e Opções americanas. Opções americanas podem 

ser exercidas em qualquer momento até a data do vencimento, já as Opções europeias somente 

podem ser exercidas na data de vencimento previamente estipulada (Hull, 2009). 

Considerando um cenário com Opções européias, citado por Hull, um comprador de uma 

Opção de compra espera que o ativo valorize no futuro, até a data do vencimento, para que seja 

possível obter lucro. Supondo que o investidor compre 100 Opções de compra de um ativo 

específico por $5 com strike de $100 com vencimento em 3 meses e na data da compra o preço 

do ativo era $98. Para adquirir essas 100 Opções foi necessário investir um capital inicial de 

$500 (100x$5). Se na data de vencimento o ativo estiver valendo menos que $100, o titular da 

Opção não irá exercer seu direito de comprar as ações pois ele teria um prejuízo, além dos $500 

investidos. Se nessa mesma data o ativo estiver valendo mais que $100, o titular irá exercer seu 

direito de compra. Considerando que na data de vencimento o ativo esteja valendo $115 no 

mercado acionário, o titular da Opção de compra exercerá seu direito de comprar as suas 100 

ações pelo valor acordado de $100. Portanto, se o titular vender imediatamente no mercado as 

ações por $115 terá um lucro bruto de $15 por ação ou $1500 ($15x100), ignorando os custos 

de transação, menos o valor do investimento inicial de $500, obtendo um lucro líquido de 

$1000. 
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Gráfico 2.1: Lucro a partir da compra de uma Call europeia. Eixo Y é representado pelo lucro e Eixo X representado pelo preço da 

ação no vencimento do contrato de opções. 

Fonte: HULL, John C. Options, futures and other derivatives. New Jersey, Pearson PrenticeHall, 2005 

Nessa situação descrita acima, o lançador ou vendedor da Opção de compra teria um 

prejuízo. O lançador vende uma Opção de compra com a expectativa de uma desvalorização 

futura do ativo. Diferente do comprador de uma Opção, o vendedor recebe um valor quando 

executa a operação, na situação exemplificada o vendedor receberia um prêmio de $500 

($5x100). Considerando o cenário exposto, na data de vencimento o lançador da Opção de 

compra terá um prejuízo bruto de $15 por ação ou $1500 (100x$15), pois deverá comprar no 

mercado de ações por $115 e vender ao titular da Opção por $100. Seu prejuízo líquido será 

$1000, pois obteve um prêmio no início da operação no valor de $500, desconsiderando os 

custos de transação. Se na data de vencimento o preço da ação estivesse abaixo do strike $100, 

o titular da Opção não exerceria o direito de compra e, consequentemente, o vendedor teria 

como lucro líquido o prêmio de $500 do início da operação, desconsiderando os custos de 

transação. 
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Gráfico 2.2: Lucro a partir da venda de uma Call europeia. Eixo Y é representado pelo lucro e Eixo X representado pelo preço da ação 

no vencimento do contrato de opções. 

Figure 8.3 Profit from writing a European call option on one share ofa stock. Option 

price = $5; strike price = $100. 

. Profit ($) 

Fonte: HULL, John C. Options, futures and other derivatives. New Jersey, Pearson PrenticeHall, 2005 

O mesmo cenário supracitado, demonstrado por Hull, porém com Opções de venda tem 

resultados similares, no entanto, inversos em relação ao titular e ao lançador. Considerando um 

cenário com Opções européias, um comprador de uma Opção de venda espera que o ativo 

desvalorize no futuro, para que seja possível obter lucro. Supondo que o investidor compre 100 

Opções de venda de um ativo específico por $7 com strike de $70 com vencimento em 3 meses 

e na data da compra o preço do ativo era $65. Para adquirir essas 100 Opções foi necessário 

investir um capital inicial de $700 ($7 x 100). Se na data de vencimento o ativo estiver valendo 

mais que $70, o titular da Opção não irá exercer seu direito de vender as ações, pois nessa 

situação ele venderia o ativo por um valor abaixo do preço do mercado. Nesse cenário o prejuízo 

do investidor seriam o $700 inicialmente investidos, desconsiderando os custos de transação. 

Se nessa mesma data o ativo estiver valendo menos que $70, o titular irá exercer seu direito de 

venda. Considerando que na data de vencimento o ativo esteja valendo $55 no mercado 

acionário, o titular da Opção de venda exercerá seu direito de vender as suas 100 ações pelo 

valor acordado de $70. Portanto, se o titular comprar imediatamente no mercado as ações por 
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$55 terá um lucro bruto de $15 por ação ou $1500 ($15x100), menos o valor do investimento 

inicial de $700, obtendo um lucro líquido de $800, desconsiderando os custos de transação. 

Gráfico 2.3: Lucro a partir da compra de uma Put europeia. Eixo Y é representado pelo lucro e Eixo X representado pelo preço da 

ação no vencimento do contrato de opções. 

Fonte: HULL, John C. Options, futures and other derivatives. New Jersey, Pearson PrenticeHall, 2005 

Considerando o exemplo empírico citado, o lançador ou vendedor da Opção de venda 

teria um prejuízo. O lançador vende uma Opção de venda com a expectativa de uma valorização 

futura do ativo. Na situação exemplificada o vendedor receberá um prêmio de $700 ($7x100) e 

na data de vencimento ele terá um prejuízo bruto de $15 por ação ou $1500 (100x$15), caso 

venda imediatamente no mercado de ações por $55, pois deverá comprar do titular da Opção 

por $70. Seu prejuízo líquido será $800, pois obteve um prêmio no início da operação no valor 

de $700, desconsiderando os custos de transação. Se na data de vencimento o preço da ação 

estivesse acima do strike $70, o titular da Opção não exerceria o direito de venda e, 

consequentemente, o vendedor teria como lucro líquido o prêmio de $500 do início da operação, 

desconsiderando os custos de transação. 
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Gráfico 2.4: Lucro a partir da venda de uma Put europeia. Eixo Y é representado pelo lucro e Eixo X representado pelo preço da ação 

no vencimento do contrato de opções. 

Opções podem ser negociadas ITM, OTM ou ATM. Tratando-se de Opções de compra, ITM, 

acrônimo para in the money, ocorre quando uma Opção tem preço de strike inferior ao preço 

no mercado a vista do ativo subjacente. OTM, out of the money, para Opções de compra, é a 

situação em que o preço do mercado a vista do ativo subjacente é maior que o preço do strike. 

Para Opções de venda a circunstância é inversa as Opções de compra, ITM ocorre com 

preço do mercado a vista do ativo subjacente é maior que o preço do strike e OTM a Opção tem 

preço de strike inferior ao preço no mercado a vista do ativo. A situação ATM, acrônimo para 

at the money, é a mesma para Opções de compra e Opções de venda e ocorre quando o preço 

do mercado à vista é igual ou muito próximo do preço do strike. Uma Opção ITM sempre será 

exercida na data de vencimento, se não tiver sido previamente exercida (Hull, 2005, p.186) 
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2.2 ESTRATÉGIAS 

A combinação de Opções pode gerar diversas maneiras de obter retornos. (Hull, 2005) 

Nesta seção serão descritas as estratégias de Opções mais utilizadas no mercado financeiro, 

apresentadas por Hull (2005) e por Bodie, Kanie e Marcus (2009) 

Os autores citam as estratégias, protective puts, spreads, collars, stradles e covered calls 

como as estratégias mais comuns no mercado de Opções, porém existem inúmeras estratégias 

de Opções. 

Protective puts é uma estratégia que tem por objetivo proteger o valor investido em uma 

determinada ação. Consiste na compra de Opções de venda, normalmente OTM, de uma ação 

para se proteger de uma possível desvalorização do ativo. Essa proteção - também conhecida 

por hegde - acontece pelo fato das Opções de venda valorizarem com a queda de seus ativos 

subjacentes. (Bodie, Kanie e Marcus, 2009) 

Spreads é a combinação de duas ou mais Opções de compra (ou Opções de venda) de um 

mesmo ativo objeto com diferentes strikes ou datas de vencimento. Essa estratégia consiste na 

compra de uma Opção e uma venda simultânea em um strike diferente. 

Gráfico 2.2.1: Payoff da estratégia Protective Puts 

Fonte: Investopedia em www.investopedia.com 
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Gráfico 2.2.2: Payoff da estratégia Spread 

Fonte: Investopedia em www.investopedia.com 

Collar é uma estratégia que mitiga riscos de perdas e ao mesmo tempo limita ganhos, 

mantendo o valor do portfólio entre dois limites. Essa operação consiste na venda de uma Opção 

de compra ITM e a compra simultânea de uma Opção de venda OTM, em que o prêmio recebido 

pela venda de Opção de compra irá financiar a compra da Opção de venda. (Bodie, Kanie e 

Marcus, 2009) 

Gráfico 2.2.3: Payoff da estratégia Collar 

Fonte: Investopedia, www.investopedia.com 

Stradle consiste na compra de Opções de compra e Opções de venda de uma ação com 

um mesmo preço de strike e a mesma data de vencimento. Essa estratégia é utilizada em 

situações em que os investidores acreditam que o preço do ativo objeto irá mudar muito porém 

sem saber sua direção (valorização ou desvalorização). Strips e Straps são variações do 
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straddle, em que no primeiro são compradas duas Opções de venda para cada Opção de compra 

e o segundo, duas Opções de compra para cada Opção de venda. (Bodie, Kanie e Marcus, 2009) 

Fonte: Investopedia em www.investopedia.com 

Covered calls é a compra de uma ação e a venda de uma Opção de compra dessa mesma 

ação, simultaneamente. É uma operação considerada coberta pois a quantidade de Opções 

vendidas não excede a quantidade de ações adquiridas. A venda de Opções de compra significa 

que caso na data de vencimento, considerando uma Opção europeia, o valor da ação estiver 

acima do strike, as ações serão vendidas por aquele preço determinado. Caso o preço da ação 

esteja abaixo do preço de strike, o titular das ações permanecerá com elas em seu portfólio, 

além de ter recebido o prêmio no momento da venda das Opções. (Bodie, Kanie e Marcus, 

2009 
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A estratégia aplicada ao estudo a seguir para avaliar os diferentes retornos obtidos com 

Opções de compra e Opções de venda é o spread. Na situação, serão estratégias conhecidas por 

bull spreads ou Travas de alta, em português. A montagem de uma trava de alta com Opções 

de compra ocorre a partir da compra de uma call e a venda de uma outra call da mesma ação 

com um strike mais alto, para uma mesma data de vencimento. Pelo fato do preço das Opções 

de compra serem menores ao passo em que os strikes aumentam, o valor da Opção vendida será 

menor do que o valor da Opção comprada, por esse motivo, para montar uma Trava de alta com 

Opções de compra, é necessário um investimento inicial. (Hull, 2005). 

Para uma Trava de alta com Opções de venda, a montagem se dá através da compra de 

uma put de uma ação e a venda de outra com um strike mais alto, ambas com a mesma data de 

vencimento. Diferente da Trava de alta montada com Opções de compra, a Trava de alta com 

Opções de venda possui um fluxo de caixa positivo para o investidor, o que significa que não é 

necessário um investimento inicial, como no caso das Opções de compra. (Hull, 2005) 

2.3 PARIDADE DE PUT E C A L L 

A paridade entre Put e Call é uma relação de não arbitragem entre os preços 

de uma Put e uma Call européias com mesmo preço de exercício e mesma data de 

vencimento e o preço do ativo objeto. Temos que: 

C - P = S - Ke-rt 

Onde: 

C = preço da call 

P = preço da put 

K = preço de exercício das opções 

e = operador exponencial 

r = taxa de juros até o vencimento dos contratos 

T = tempo restante para o vencimento dos contratos 

Se o preço da Call estiver abaixo do preço de equilíbrio, o investidor irá comprar a opção, 

vender o ativo objeto e vender a put de mesmo strike, garantindo assim a recompra do ativo 
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pelo preço de exercício na data de vencimento e aplicará o prêmio recebido em To a juros "r" 

auferindo um ganho sem risco, já que arbitrará a taxa menor paga pelo "empréstimo" feito 

com a operação com opções com a taxa maior obtida com a aplicação de renda fixa. A preços 

de equilíbrio a operação torna-se inviável já que a taxapaga na operação com opções é igual 

a taxa de juros do período compreendido até o vencimento. (Bodie, Kanie e Marcus, 2009) 

2.4 V A L O R EXTRÍNSECO E V A L O R INTRÍNSECO 

2.4.1 V A L O R INTRÍNSECO 

O valor intrínseco de uma Opção, independentemente se for uma Opção de compra ou 

Opção de venda, é representado pela diferença entre o preço de mercado do ativo objeto e o 

preço do strike. Caso o valor dessa diferença seja negativa, significa que o valor intrínseco é 

zero. O valor intrínseco está relacionado apenas a vantagem imediata que este contrato 

proporciona ao investidor titular da Opção. Supondo que uma que o preço de mercado de uma 

ação seja $30 e o strike de uma Opção de compra seja $28, nesse caso o valor intrínseco é igual 

a $2. 

2.4.2 V A L O R EXTRÍNSECO 

O valor extrínseco de uma Opção mede a diferença entre o valor de mercado da Opção e 

seu valor intrínseco, essa diferença também é chamada de prêmio de risco. Supondo que uma 

que o preço de mercado de uma ação seja $30, o strike de uma Opção de compra seja $28 e o 

preço dessa Opção $2,50. Isso significa que seu prêmio de risco é 0,50 e seu valor intrínseco é 

$2,0 - conclui-se que o preço de uma Opção é formado pela soma do valor intrínseco e do valor 

extrínseco. 

Os principais fatores que alteram o valor extrínseco de uma Opção são o seu valor no 

tempo e a volatilidade implícita. O primeiro, porque em condições normais de mercado, o 

contrato se desvaloriza ao se aproximar da data de vencimento por haver menor probabilidade 

do ativo objeto varie a favor do strike. O segundo, mede o quanto um ativo objeto pode variar 

durante um período específico. Caso a volatilidade implícita do ativo aumente, 

consequentemente o valor extrínseco da Opção referente a este ativo objeto irá aumentar. 
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2.5 MODELO B L A C K - S C H O L E S 

O modelo Black-Scholes foi desenvolvido por três economistas - Fischer Black, Myron 

Scholes e Robert Merton em 1973. A partir do modelo matemático desenvolvido pelos 

economistas, derivou-se a fórmula de Black-Scholes, que permite calcular o preço teórico de 

uma Opção Européia. Este modelo rendeu aos economistas o prêmio Nobel de economia no 

ano de 1997 e é utilizado até os dias atuais por traders e investidores no mundo inteiro. 

O modelo assume que o ativo objeto terá seu preço distribuído em uma função lognormal 

e quando aplicado a uma Opção, incorpora a variação constante do preço do ativo objeto, o 

valor do dinheiro no tempo e o strike da respectiva Opção. O modelo faz algumas suposições: 

• A Opção utilizada é Européia, consequentemente, somente poderá ser exercida 

na data de vencimento; 

• Não há pagamento de dividendos durante a enquanto a Opção é negociada; 

• Os mercados são eficientes; 

• Não há custos de transação para montar as operações; 

• A taxa livre de risco e a volatilidade do ativo objeto são conhecidas e constantes; 

• Os retornos do ativo objeto são normalmente distribuídos; 

A fórmula do modelo Black-Scholes é calculada pela multiplicação do valor de mercado 

da ação pela função de distribuição de probabilidade normal padrão cumulativa, subtraindo-se 

o valor presente líquido do valor de strike multiplicado pela função de distribuição de 

probabilidade normal padrão cumulativa. 

C = $iV(di) - Ke-rtN(d2) 
where: 

d í fa# + (r + j ) t 
as y/t 

and 

d-2 — dj — as y/t 

where: 

C — Call option price 

S — Current stock (or other underlying) price 

K — Strike price 

r = Risk-free interest rate 

t — Time to maturity 

N = A normal distribution 
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2.6 L E T R A S GREGAS 

As letras gregas no mercado de Opções são utilizadas para analisar a variação de preços 

de uma respectiva Opção. São elas: Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho. 

• Delta - É a primeira derivada da equação de Black and Scholes em relação ao 

preço do ativo objeto. Representa a mudança no preço da Opção em relação a 

alteração no preço do ativo objeto. É calculado através da razão entre a variação 

no preço do ativo objeto e a variação do preço da Opção. Supondo que uma Opção 

possui um delta de 0,2, a cada 10 centavos que variar o preço do ativo objeto, irá 

gerar uma variação de 2 centavos no preço da Opção. (Bodie, Kanie e Marcus, 

2009) 

• Gamma - É a segunda derivada da equação de Black and Scholes em relação ao 

preço do ativo objeto. O "gamma" é a sensibilidade do delta em relação ao preço 

do ativo objeto - mede a variação do Delta conforme varia o preço do ativo objeto. 

Supondo um Gama de 10% e uma variação de 1 real no preço do ativo objeto, fará 

com que o delta aumente em 10%. 

r _ gxgo 

• Theta - É a primeira derivada da equação de Black and Scholes em relação à 

variável tempo para o vencimento. Representa o valor da Opção ao longo do 

tempo. Ele mede a taxa de desvalorização da Opção ao longo do tempo, à medida 

que aproxima-se de sua data de vencimento, ou seja, é o quanto uma Opção irá 

perder de valor extrínseco em um determinado período, caso todas as outras forças 

permaneçam inalteradas. Supondo que uma Opção possua um Theta igual a -0,05, 

significa que seu preço irá desvalorizar 5 centavos por dia. 

0 = s«"'^° - rKe-rTN(d2) 

• Vega - É a primeira derivada da equação de Black and Scholes em relação a 

volatilidade. Representa a taxa de mudança do valor da Opção em relação a 

mudança na volatilidade. Supondo que o Vega de uma Opção seja 0,10 centavos, 

19 



significa que em uma variação de 1% na volatilidade da Opção irá refletir em um 

aumento de 0,10 centavos no preço da Opção. 

u = S0VfJV'(di) 

• Rho - É a primeira derivada da equação de Black and Sholes em relação à taxa de 

juros. Representa a mudança no preço de uma Opção caso aconteça uma variação 

na taxa de juros. A taxa de juros gera influência no valor extrínseco da Opção e 

quanto maior a taxa de juros, maior será o prêmio de risco. Supondo que o Rho 

de uma opção seja 1,0, então para cada 1% de variação positiva na taxa de juros 

o valor da opção irá aumentar em 1%. 

2.7 V O L A T I L I D A D E 

A volatilidade, medida pelo Vega, é uma variável importante para a precificação das 

Opções. Faz referência a flutuação do preço de mercado do ativo objeto e mede a velocidade 

e tamanho desse movimento do ativo. 

Existem dois tipos de volatilidade que influenciam o preço das Opções, a volatilidade 

implícita e a volatilidade histórica. A volatilidade implícita é um conceito específico para 

Opções e é uma predição feita pelos participantes do mercado para quantificar o quanto aquele 

ativo objeto pode variar no futuro. Usualmente, quando o mercado de ações experiencia uma 

queda, a volatilidade implícita tende a aumentar e quando o mercado converge para cima, a 

volatilidade implícita tende a diminuir. Uma alta volatilidade implícita significa que aquela 

Opção pode sofrer uma grande variação no futuro, positiva ou negativa. 

A volatilidade histórica, também chamada de volatilidade estatística, mede a velocidade 

com que o ativo objeto varia em um dado período de tempo. Normalmente essa volatilidade é 

calculada no período de um ano, mas também pode ser calculada em períodos menores ou 

maiores. Geralmente, quanto maior a volatilidade histórica do ativo objeto, maior o preço da 

Opção daquele ativo. 
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Existem estratégias que podem ser utilizadas através da análise da volatilidade implícita, 

como é o caso do trabalho publicado pelo Banco Central, citado no ponto 2.1. A estratégia 

delta-gama-neutra, por exemplo, consiste em comprar Calls relativamente baratas (com 

volatilidade implícita mais baixa) e vender Calls relativamente mais caras (com volatilidade 

implícita mais alta) do mesmo ativo-objeto e mesmo vencimento e, simultaneamente, comprar 

ou vender a ação em uma quantidade que faça com que as gregas delta e gama da estratégia 

valham zero. (Banco Central do Brasil, 2016). 

2.8 MERCADO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES NO BRASIL 

2.8.1 VENCIMENTO 

No mercado acionário Brasileiro, os vencimentos das Opções são mensais, também são 

chamados de "séries", e são representados por letras. Para as Opções de compra, as séries vão 

de A a L, sendo "A" referente à Janeiro e " L " a dezembro. No caso das Opções de venda, os 

vencimentos mensais são representados pelas letras que vão de M a X, sendo " M " referente a 

Janeiro e "X" a dezembro. (Manual de procedimentos operacionais de negociação da B3, 2020) 

Na B3, até Maio de 2021, o vencimento das Opções sobre ações acontecia sempre na 

terceira segunda-feira de cada mês e a partir de Maio de 2021, os vencimentos passaram a 

ocorrer na terceira sexta-feira de cada mês. Quando não houver pregão de negociação, a data 

de vencimento será no dia útil seguinte. Além disso, a última data para negociação de Opções 

é no dia útil que antecede o vencimento (até 04/21). A partir de Maio de 2021, essa data foi 

alterada para o mesmo dia do vencimento até o horário de fechamento do mercado. (Manual de 

procedimentos operacionais de negociação da B3, 2020) 

2.8.2 CÓDIGO DAS OPÇÕES 

O código de uma Opção varia de acordo com o ativo objeto, a data de vencimento e o 

preço do strike. No Brasil o código é uma sequência de 5 letras, em que as quatro primeiras 

fazem referência ao ativo objeto e a quinta à data de vencimento, e um número, que faz 

referência ao preço de exercício, também chamado de strike. Como citado acima, as letras das 

datas de vencimento vão de A à L para Opções de compra e de M a X para Opções de venda. 

Uma Opção de compra da Petrobrás com strike $30 e vencimento em Março, por exemplo, 

poderia ter o código PETRC30. No entanto, o número do código pra o strike $30 não 

necessariamente terá o valor "30", isso irá variar e não há regras para essa determinação. 
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Tabela 2.1: Letra representante do mês de exercício da Opção 

M ê s 
O p ç ã o de 
compra 

O p ç ã o de 
venda 

Janeiro A M 
Fevereiro B N 

Marco C 0 
A b r i l D P 

M a i o E Q 
Junho F R 

Julho G S 

Agosto H T 
Setembro I U 

Outubro J V 
Novembro K w 

Dezembro L X 

Fonte: B3 em www.b3.com.br 

2.8.3 TRIBUTAÇÃO 

Assim como em qualquer modalidade de investimento, os ganhos com operações que 

envolvem compra e venda de Opções, também são tributados no Brasil. 

Para operações com Opções sobre ações a alíquota de imposto de renda varia conforme 

o tipo de operação realizada pelo agente, há diferenças de tributação para operações que são 

realizadas em um único dia, day-trade, e realizadas em dias diferentes. Os ganhos líquidos 

auferidos em operações realizadas em bolsa de valores, são tributados às seguintes alíquotas: 

1- 20% no caso de day-trade; 

2- 15% nas operações realizadas nos mercados à vista, a termo, de opções e de futuros. 

("Aplicações Financeiras - Renda Fixa e Renda Variável" (2021) 

Por exemplo, caso um investidor realize uma operação de day-trade em que seu lucro 

bruto é $100, lhe será aplicado uma tributação de 20%, na qual seu lucro líquido será $80. Para 

a situação em que o investidor tem um lucro bruto de $100, e a operação realizada não foi intra-

dia, lhe será aplicado uma tributação de 15%, resultando em um lucro líquido de $85. 

Além disso, não há isenções do imposto de renda para ganhos líquidos auferidos por 

pessoa física no mercado de opções. No Brasil, há isenção do imposto para os ganhos líquidos 

auferidos por pessoa física em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de 
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valores cujo valor das alienações realizadas em cada mês seja igual ou inferior a R$ 20.000,00. 

("Aplicações Financeiras - Renda Fixa e Renda Variável" (2021) 

2.9 ARTIGOS RELACIONADOS 

Alguns artigos da literatura de opções são relacionados ao presente trabalho. Entre eles 

está o artigo "A Study on Advantages of Separate Trade book for Bull Call Spreads and Bear 

Put Spreads", publicado no IOSR Journal of Business and Management (2016), que fez um 

estudo de back testing de estratégias de Opções, assim como esta monografia. Nele foram 

estudadas/testadas as estratégias Bull Call Spread, Bear Put Spread e Iron Condor (as duas 

primeiras combinadas). Após os 7 anos analisados, foi concluído que todas as estratégias foram 

lucrativas, porém o Iron Condor se mostrou a estratégia com melhor performance entre elas. 

Outro trabalho relacionado a esta monografia que colaborou com o seu desenvolvimento, foi 

um trabalho publicado pelo Banco Central do Brasil (2016), "Mercado de Opções no Brasil é 

Eficiente? Um Estudo a partir da Estratégia Delta-Gama-Neutra com Opções da Petrobras", no 

qual é testado a eficiência do mercado de opções no Brasil através do ativo PETR4, mesmo 

ativo utilizado nesta monografia. A estratégia é utilizada quando verificam-se distorções entre 

as volatilidades implícitas das opções. A conclusão foi de que existem evidências que 

comprovam a não eficiência do mercado de opções devido a comprovada lucratividade em 85% 

das operações apresentadas/testadas no trabalho. 

Por fim, um projeto de graduação apresentado o ao Curso de Engenharia de Produção da Escola 

Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, "Avaliação de Estratégias no Mercado 

Brasileiro de Opções de Ações" (2012), o qual possui o objetivo de determinar um modelo de 

volatilidade para ser usado no modelo Black-Scholes a fim de calcular o prêmio de uma opção 

de ação, avaliar estratégias de investimento com opções e realizar uma operação de hedge com 

o uso de gregas. 

3. METODOLOGIA 

Este estudo baseou-se em uma estratégia de pesquisa quantitativa de caráter analítica, por 

meio de dados advindos da Bolsa de valores do Brasil, B3. Nesta seção, serão demonstrados os 

procedimentos metodológicos do tipo de pesquisa utilizado, assim como os critérios para 

construção do universo do estudo, o método de coleta de dados, a forma de tratamento dos 

dados utilizados e as limitações do método escolhido. 
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3.1 UNIVERSO DO ESTUDO 

Para delimitar o universo do estudo foi escolhido um ativo específico para que fossem 

aplicadas as estratégias de Trava de Alta, além da escolha de um período passado para a 

plotagem e análise de dados. A Petrobrás (Petróleo Brasileiro S.A.), ticker PETR4, foi o ativo 

escolhido para análise comparativa das estratégias por estar entre as empresas com maior 

liquidez na bolsa de valores brasileira, mais especificamente a segunda empresa com maior 

liquidez em 2021, segundo dados da B3. O período analisado neste estudo inicia-se em Janeiro 

de 2016 e tem fim em Dezembro de 2019. A análise consiste na montagem das Travas de Alta 

com Call e Put em todas as Séries de Opções dentro do período estabelecido com o objetivo de 

comparar suas respectivas performances. 

3.2 MÉTODO DE C O L E T A DE DADOS 

Os dados utilizados na pesquisa foram retirados do site da própria bolsa brasileira, B3, 

que fornece toda a série histórica de cotações de títulos negociados na Bolsa desde 19861. As 

cotações são fornecidas na moeda e forma de cotação da época, sem nenhum ajuste para a 

inflação ou proventos (dividendos, bonificações, direitos de subscrição, etc.) distribuídos pelas 

empresas emissoras. 

A base de dados, entregue em formato de texto, foi convertida em Excel para facilitar a 

análise e a busca pelos dados necessários para realizar o estudo. A planilha primeiramente foi 

dividida por anos e posteriormente foi filtrada a fim de encontrar os dados das cotações 

históricas do ativo PETR4 e suas respectivas Opções, além dos códigos e valores dos Strikes 

que estavam dentro do período analisado no estudo. Os dados das cotações históricas, utilizados 

em todo o estudo, foram os preços de fechamento de cada dia. 

1 Esses dados podem ser encontrados no site da B3 através do seguinte caminho: Market Data e Índices > Serviço 
de Dados > Market Data > Histórico > Mercado à Vista > Cotações Históricas. Nessa mesma pág ina onde são 
disponibilizados os dados das cotações his tóricas t a m b é m é disponibilizado u m manual para facilitar o 
entendimento e manuseio do arquivo. 
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3.3 TRATAMENTO DOS DADOS UTILIZADOS 

Com o objetivo de padronizar a análise da performance das Travas de Alta, foi 

determinado que os Strikes selecionados para a Opção vendida na Trava de Alta com PUTs e a 

Opção comprada na Trava de Alta com CALLs sejam Opções At the Money (ATM), será 

considerado ATM uma diferença entre o Strike e valor do ativo objeto de até 0,75% em módulo, 

mesma diferença percentual utilizada pela B3 para realizar o exercício das Opções. Também 

foi determinado que a Trava tenha diferença entre os Strikes de 5%, caso a diferença seja 

diferente de 5% será escolhido o Strike que mais se aproxima desse valor. A diferença de 5% 

escolhida entre os Strikes para montar a operação foi devido à liquidez, quanto maior a distância 

entre o Strike de uma Opção e o preço de uma ação menor costuma ser a liquidez da opção, 

criando distorção nos preços devido a fatores como volatilidade e menor presença de Market 

Makers2, por exemplo. Além disso, o período inicial das operações será sempre no dia do 

vencimento da Série de opções anterior (terceira segunda-feira do mês) e o período final é o 

último dia útil que antecede o dia do vencimento da Série em questão (Esse método foi 

construído com base na antiga regra de vencimento de opções, vigente até Abril de 2021 -

citada na seção 2.8.1 desta monografia). A fim de exemplificar o método de escolha de Strikes 

anteriormente citado, supondo que o ativo PETR4 esteja com preço de mercado R$20,00, em 

uma Trava de Alta com Put, a Opção vendida teria o Strike com valor de R$20,00 e a Opção 

comprada com Strike R$19,00. 

Após selecionar os devidos Strikes e plotar os dados em uma planilha, serão analisados os 

resultados das operações estruturadas em todas as Séries do período escolhido para comparar 

se há diferença na performance entre a Trava de Alta com Opção de venda e Trava de Alta com 

Opção de compra. 

A comparação entre a performance da Trava de Alta com Call e Trava de Alta com Put 

será feita a partir da soma dos lucros e prejuízos de cada mês em que a estratégia é realizada 

até o último período analisado. A quantidade definida de Opções a serem utilizadas nas 

operações será de mil opções. Dessa forma, o resultado final da soma dos lucros e prejuízos 

para cada estratégia será multiplicado por 1000. A diferença entre os preços das opções no 

primeiro dia de operação e no último dia de operação ditará se o resultado da estratégia foi 

positivo (lucro) ou negativo (prejuízo). Além disso, com o intuito de facilitar o entendimento 

2 "Market Makers" ou "Formadores de Mercado", de acordo com a B3, são pessoas jur íd icas que se comprometem 
a manter ofertas de compra e venda de forma regular e cont ínua durante a sessão de negoc iação , fomentando a 
liquidez dos valores mobi l iár ios , facilitando os negócios e mitigando movimentos artificiais nos preços dos 
produtos. 
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das operações, a pesquisa não está aplicando nenhuma taxa de corretagem e emolumentos nas 

transações realizadas. 

Exemplo real de montagem da estratégia 

Preço de PETR4 no dia 17/04/2017: R$14,28 

• O preço de referência para vender a Put e comprar a Call é o preço de mercado 

do ativo, no caso R$14,28. O strike mais próximo desse valor, ou seja, At the 

Money (ATM), para executar a venda de Put e a compra da Call foi R$14,25. 

• O preço de referência pra comprar a Put é 5% abaixo do preço de mercado do 

ativo objeto, no caso R$13,54. O strike encontrado mais próximo desse valor foi 

R$13,50. 

• O preço de referência para vender a Call é 5% acima do preço de mercado do 

ativo objeto, no caso R$14,96. O strike encontrado mais próximo desse valor foi 

R$15,00. 

• Após a escolha dos strikes, são executadas as estratégias com base no preço de 

fechamento daquele respectivo dia. Neste exemplo específico, o crédito recebido 

pela Trava de Alta com Put foi de R$0,27 e o débito desembolsado pela Trava de 

Alta com Call também teve o valor de R$0,27. Ao final da estratégia, no último 

dia útil antes do vencimento destas opções, o prêmio de R$0,27 foi 100% 

embolsado no caso da estratégia com Puts e os $0,27 investidos na estratégia com 

Calls se tornou R$0,81, resultando em um lucro de $0,54. 
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4. APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

Em anexo, encontra-se a planilha resumida que foi utilizada para realizar o estudo, 

ela pode ser encontrada por completo no apêndice. Nela, cada linha é representada por um 

período de operação. 

Tabela 4.1: Balanço de resultados 

Preço Preço Strike Strike Strike Strike Spread Spread Spread Spread 
PETR4 PETR4 Venda Compra Compra Venda inicial TA inicial TA final TA final TA P/L TA P/L TA Resultado TA Resultado TA 

Data Inicial B Data final B Início Q Fim " Put B Put Q Call | Call B PUT B Call B Put B Call B Put B Call B Put • Call 
18/01/2016 12/02/2016 4,80 4,80 4,50 4,80 5,00 0,13 0,10 0,28 0,00 •3E BE3E -R$ 150,00 -R$ 100,00 
15/02/2016 18/03/2016 4,52 8,12 4,50 4,25 4,50 4,75 0,11 0,06 0,00 1,49 0,11 1,43 R$ 110,00 R$ 1.430,00 
21/03/2016 15/04/2016 8,06 9,69 8,10 7,50 8,10 8,50 0,22 0,16 0,04 0,36 0,18 0,20 R$ 180,00 R$ 200,00 
18/04/2016 13/05/2016 9,24 9,46 9,20 8,90 9,20 9,50 0,13 0,14 0,03 0,23 0,10 0,09 R$ 100,00 R$ 90,00 
16/05/2016 17/06/2016 9,75 8,95 10,00 9,40 10,00 10,50 0,30 0,21 0,60 0,00 -0,30 -0,21 -R$ 300,00 -R$ 210,00 
20/06/2016 15/07/2016 9,18 11,02 9,20 8,80 9,20 9,60 0,17 0,15 0,00 0,38 0,17 0,23 R$ 170,00 R$ 230,00 
18/07/2016 12/08/2016 11,55 12,00 11,50 11,00 11,50 12,00 0,21 0,23 0,00 0,42 0,21 0,19 R$ 210,00 R$ 190,00 
15/08/2016 16/09/2016 12,31 13,16 12,50 11,75 12,50 13,00 0,33 0,20 0,00 0,48 0,33 0,28 R$ 330,00 R$ 280,00 
19/09/2016 14/10/2016 13,05 16,26 13,00 12,50 13,00 13,50 0,23 0,24 0,00 0,50 0,23 0,26 R$ 230,00 R$ 260,00 
17/10/2016 18/11/2016 16,60 14,52 16,50 15,50 16,50 17,50 0,31 0,48 0,97 0,00 -0,66 -0,48 -R$ 660,00 -R$ 480,00 
21/11/2016 16/12/2016 15,58 14,76 15,50 14,75 15,50 16,00 0,31 0,23 0,52 0,00 -0,21 -0,23 -R$ 210,00 -R$ 230,00 
19/12/2016 16/01/2017 14,36 15,68 14,25 13,50 14,25 15,00 0,27 0,40 0,00 0,76 0,27 0,36 R$ 270,00 R$ 360,00 
19/01/2017 17/02/2017 15,75 15,61 15,75 15,00 15,75 16,50 0,31 0,32 0,14 0,06 0,17 -0,26 R$ 170,00 -R$ 260,00 
20/02/2017 17/03/2017 15,92 13,16 16,00 15,00 16,00 17,00 0,36 0,36 0,87 0,00 -0,51 -0,36 -R$ 510,00 -R$ 360,00 
20/03/2017 13/04/2017 13,60 14,08 13,50 12,75 13,50 14,25 0,28 0,28 0,00 0,52 0,28 0,24 R$ 280,00 R$ 240,00 
17/04/2017 12/05/2017 14,28 15,45 14,25 13,50 14,25 15,00 0,27 0,27 0,00 0,81 0,27 0,54 R$ 270,00 R$ 540,00 
15/05/2017 16/06/2017 15,68 12,28 15,75 15,00 15,75 16,50 0,28 0,76 0,57 0,00 -0,29 -0,76 -R$ 290,00 -R$ 760,00 
19/06/2017 14/07/2017 12,29 13,05 12,25 11,50 12,25 12,75 0,27 0,22 0,00 0,52 0,27 0,30 R$ 270,00 R$ 300,00 
17/07/2017 18/08/2017 12,89 13,60 13,00 12,25 13,00 13,75 0,28 0,22 0,00 0,57 0,28 0,35 R$ 280,00 R$ 350,00 
21/08/2017 15/09/2017 13,34 15,04 13,25 12,60 13,25 14,00 0,22 0,30 0,00 0,83 0,22 0,53 R$ 220,00 R$ 530,00 
18/09/2017 13/10/2017 15,04 16,08 15,00 14,25 15,00 15,75 0,25 0,30 0,00 0,77 0,25 0,47 R$ 250,00 R$ 470,00 
16/10/2017 17/11/2017 16,12 16,02 16,00 15,25 16,25 17,00 0,28 0,27 0,06 0,02 0,22 -0,25 R$ 220,00 -R$ 250,00 
21/11/2017 15/12/2017 15,90 14,95 16,00 15,25 16,00 16,75 0,31 0,29 0,71 0,00 -0,40 -0,29 -R$ 400,00 -R$ 290,00 
18/12/2017 12/01/2018 15,22 17,3 15,25 14,50 15,25 16,00 0,27 0,26 0,00 0,74 0,27 0,48 R$ 270,00 R$ 480,00 
15/01/2018 16/02/2018 17,35 19,42 17,25 16,50 17,50 18,50 0,25 0,35 0,00 0,96 0,25 0,61 R$ 250,00 R$ 610,00 
19/02/2018 16/03/2018 20,05 21,43 20,00 19,00 20,00 21,00 0,38 0,39 0,00 1,02 0,38 0,63 R$ 380,00 R$ 630,00 
19/03/2018 13/04/2018 20,93 21,20 21,00 20,00 21,00 22,00 0,44 0,39 0,04 0,25 0,40 -0,14 R$ 400,00 -R$ 140,00 
16/04/2018 18/05/2018 20,62 25,65 20,50 19,50 20,50 21,50 0,39 0,47 0,00 1,22 0,39 0,75 R$ 390,00 R$ 750,00 
21/05/2018 15/06/2018 25,05 14,97 25,00 23,75 25,00 26,25 0,55 0,51 0,00 0,00 -0,70 -0,51 -R$ 700,00 -R$ 510,00 
18/06/2018 13/07/2018 14,50 18,11 14,46 13,71 14,46 15,21 0,32 0,37 0,00 0,73 0,32 0,36 R$ 320,00 R$ 360,00 
16/07/2018 13/08/2018 17,88 18,46 17,96 16,96 17,96 18,96 0,39 0,38 0,03 0,87 0,36 0,49 R$ 360,00 R$ 490,00 
16/08/2018 14/09/2018 18,36 18,79 18,42 17,42 18,42 19,42 0,33 0,35 0,04 0,40 0,29 0,05 R$ 290,00 R$ 50,00 
17/09/2018 11/10/2018 19,40 25,29 19,42 18,42 19,42 20,42 0,43 0,46 0,00 0,89 0,43 0,43 R$ 430,00 R$ 430,00 
15/10/2018 16/11/2018 25,77 25,80 25,67 24,42 25,67 26,92 0,48 0,56 0,14 0,27 0,34 -0,29 R$ 340,00 -R$ 290,00 
19/11/2018 14/12/2018 26,00 23,05 25,92 24,67 26,00 27,17 -0,77 0,26 0,00 0,00 -0,77 -0,26 -R$ 770,00 -R$ 260,00 
17/12/2018 18/01/2019 22,87 25,40 22,84 21,59 22,84 24,09 0,53 0,53 0,00 1,11 0,53 0,58 R$ 530,00 R$ 580,00 
21/01/2019 15/02/2019 25,53 26,84 25,50 24,25 25,50 26,75 0,46 0,50 0,00 1,13 0,46 0,63 R$ 460,00 R$ 630,00 
18/02/2019 15/03/2019 26,76 28,25 26,75 25,50 26,75 28,00 0,50 0,53 0,00 1,19 0,50 0,66 R$ 500,00 R$ 660,00 
18/03/2019 17/04/2019 28,74 26,75 28,75 27,25 28,75 30,25 0,48 0,57 0,73 0,00 -0,25 -0,57 -R$ 250,00 -R$ 570,00 
22/04/2019 17/05/2019 27,44 24,68 27,50 26,00 27,50 28,75 0,52 0,53 0,00 0,00 -0,98 -0,53 -R$ 980,00 -R$ 530,00 
23/05/2019 14/06/2019 25,52 27,06 25,40 24,15 25,40 26,65 0,32 0,65 0,00 1,24 0,32 0,59 R$ 320,00 R$ 590,00 
18/06/2019 12/07/2019 27,11 28,53 27,15 25,90 27,15 28,40 0,35 0,42 0,01 1,08 0,34 0,66 R$ 340,00 R$ 660,00 
15/07/2019 12/08/2019 28,18 23,91 28,23 26,73 28,23 29,73 0,47 0,56 1,39 0,01 -0,92 -0,55 -R$ 920,00 -R$ 550,00 
15/08/2019 13/09/2019 24,03 26,88 24,02 22,77 24,02 25,27 0,36 0,64 0,00 1,26 0,36 0,62 R$ 360,00 R$ 620,00 
16/09/2019 18/10/2019 28,06 27,60 28,02 26,52 28,02 29,52 0,49 0,66 0,44 0,07 0,05 -0,59 R$ 50,00 -R$ 590,00 
21/10/2019 14/11/2019 27,77 29,30 27,81 26,31 27,81 29,31 0,51 0,54 0,04 1,36 0,47 0,82 R$ 470,00 R$ 820,00 
18/11/2019 13/12/2019 29,08 29,98 29,06 27,56 29,06 30,56 0,46 0,59 0,02 0,94 0,44 0,35 R$ 440,00 R$ 350,00 

RESULTADO R$ 4.470,00 R$ 7.900,00 

A tabela anexada abaixo demonstra o retorno acumulado das Travas de Alta ao longo dos 

períodos analisados. Para realizar esse cálculo, foi primeiro considerado o lucro/prejuízo de 
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cada operação em relação ao preço do ativo objeto (PETR4) na data inicial da operação, ou 

seja, uma taxa de retorno de cada operação com base no preço do ativo objeto - Exemplo: Lucro 

da Trava de Alta com Put foi R$0,50 e o preço de PETR4 no período inicial era $10,00, o 

retorno dessa operação, com base no método utilizado, foi de 5%. A partir dos retornos de cada 

operação, foi possível acumulá-los a fim de obter o retorno acumulado de cada estratégia ao 

final do período. O retorno acumulado é calculado através da seguinte fórmula: R x (1+ r), em 

que "R" é o último retorno acumulado auferido e "r" é o retorno obtido na operação - em T0, 

"R" é igual a 1. Ao final do período, o retorno acumulado da Trava de Alta com Put foi de 32% 

enquanto a Trava de Alta com Call obteve um retorno acumulado de 91,3%. 
Tabela 4.2: Retorno Acumulado 

Retorno acumulado TA Retorno Acumulado 

Data Inicial Q Data final Q Retorno TA Put | Retorno TA Call — Put • TA Call — 

18/01/2016 1 2 / 0 2 / 2 0 1 6 -3 ,13% -2 ,08% 0 ,9688 0 ,9792 

15/02/2016 1 8 / 0 3 / 2 0 1 6 2 ,43% 31 ,64% 0,9923 1,2889 

21/03/2016 1 5 / 0 4 / 2 0 1 6 2 ,23% 2 ,48% 1,0145 1,3209 

18/04/2016 1 3 / 0 5 / 2 0 1 6 1,08% 0 ,97% 1,0255 1,3338 

16/05/2016 1 7 / 0 6 / 2 0 1 6 -3,08°% -2 ,15% 0 ,9939 1 ,3051 

20/06/2016 1 5 / 0 7 / 2 0 1 6 1,85% 2 , 5 1 % 1,0123 1,3378 

18/07/2016 1 2 / 0 8 / 2 0 1 6 1,82% 1,65% 1,0307 1,3598 

15/08/2016 1 6 / 0 9 / 2 0 1 6 2 ,68% 2 ,27% 1,0584 1,3907 

19/09/2016 1 4 / 1 0 / 2 0 1 6 1,76% 1,99% 1,0770 1,4184 

17/10/2016 1 8 / 1 1 / 2 0 1 6 -3 ,98% -2 ,89% 1,0342 1,3774 

21/11/2016 1 6 / 1 2 / 2 0 1 6 -1 ,35% -1 ,48% 1,0202 1 ,3571 

19/12/2016 1 6 / 0 1 / 2 0 1 7 1,88% 2 , 5 1 % 1,0394 1 ,3911 

19/01/2017 1 7 / 0 2 / 2 0 1 7 1,08% -1 ,65% 1,0507 1 ,3681 

20/02/2017 1 7 / 0 3 / 2 0 1 7 -3 ,20% -2 ,26% 1,0170 1,3372 

20/03/2017 1 3 / 0 4 / 2 0 1 7 2 ,06% 1,76% 1,0379 1,3608 

17/04/2017 1 2 / 0 5 / 2 0 1 7 1,89% 3,78% 1,0576 1,4122 

15/05/2017 1 6 / 0 6 / 2 0 1 7 -1 ,85% -4 ,85% 1,0380 1,3438 

19/06/2017 1 4 / 0 7 / 2 0 1 7 2 ,20% 2 ,44% 1,0608 1,3766 

17/07/2017 1 8 / 0 8 / 2 0 1 7 2 ,17% 2 ,72% 1,0838 1,4140 

21/08/2017 1 5 / 0 9 / 2 0 1 7 1,65% 3,97% 1,1017 1 ,4701 

18/09/2017 1 3 / 1 0 / 2 0 1 7 1,66% 3,13% 1,1200 1 ,5161 

16/10/2017 1 7 / 1 1 / 2 0 1 7 1,36% -1 ,55% 1,1353 1,4926 

21/11/2017 1 5 / 1 2 / 2 0 1 7 -2 ,52% -1 ,82% 1,1068 1,4654 

18/12/2017 1 2 / 0 1 / 2 0 1 8 1,77% 3,15% 1,1264 1,5116 

15/01/2018 1 6 / 0 2 / 2 0 1 8 1,44% 3,52% 1,1426 1,5647 

19/02/2018 1 6 / 0 3 / 2 0 1 8 1,90% 3,14% 1,1643 1,6139 

19/03/2018 1 3 / 0 4 / 2 0 1 8 1 ,91% -0 ,67% 1,1865 1 ,6031 

16/04/2018 1 8 / 0 5 / 2 0 1 8 1,89% 3,64% 1,2090 1,6614 

21/05/2018 1 5 / 0 6 / 2 0 1 8 -2 ,79% -2 ,04% 1,1752 1,6276 

18/06/2018 1 3 / 0 7 / 2 0 1 8 2 , 2 1 % 2 ,48% 1,2011 1,6680 

16/07/2018 1 3 / 0 8 / 2 0 1 8 2 , 0 1 % 2 ,74% 1,2253 1,7137 

16/08/2018 1 4 / 0 9 / 2 0 1 8 1,58% 0 ,27% 1,2447 1,7183 

17/09/2018 1 1 / 1 0 / 2 0 1 8 2 ,22% 2 ,22% 1,2722 1,7564 

15/10/2018 1 6 / 1 1 / 2 0 1 8 1,32% -1 ,13% 1,2890 1,7367 

19/11/2018 1 4 / 1 2 / 2 0 1 8 -2 ,96% -1 ,00% 1,2509 1,7193 

17/12/2018 1 8 / 0 1 / 2 0 1 9 2 ,32% 2 ,54% 1,2798 1,7629 

21/01/2019 1 5 / 0 2 / 2 0 1 9 1,80% 2 ,47% 1,3029 1,8064 

18/02/2019 1 5 / 0 3 / 2 0 1 9 1,87% 2 ,47% 1,3272 1,8510 

18/03/2019 1 7 / 0 4 / 2 0 1 9 -0 ,87% -1 ,98% 1,3157 1,8143 

22/04/2019 1 7 / 0 5 / 2 0 1 9 -3 ,57% -1 ,93% 1,2687 1,7792 

23/05/2019 1 4 / 0 6 / 2 0 1 9 1,25% 2 , 3 1 % 1,2846 1,8203 

18/06/2019 1 2 / 0 7 / 2 0 1 9 1,25% 2 ,43% 1,3007 1,8647 

15/07/2019 1 2 / 0 8 / 2 0 1 9 -3 ,26% -1 ,95% 1,2583 1,8283 

15/08/2019 1 3 / 0 9 / 2 0 1 9 1,50% 2 ,58% 1,2771 1,8754 

16/09/2019 1 8 / 1 0 / 2 0 1 9 0 ,18% -2 ,10% 1,2794 1,8360 

21/10/2019 1 4 / 1 1 / 2 0 1 9 1,69% 2 ,95% 1,3010 1,8902 

18/11/2019 1 3 / 1 2 / 2 0 1 9 1 ,51% 1,20% 1,3207 1,9130 
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5. ANALISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Após montar as estratégias de Trava de Alta com Put e Trava de Alta com Call com o ativo 

PETR4, por 47 meses entre Janeiro de 2016 e Dezembro de 2019, concluiu-se que a Trava de 

Alta com Call obteve uma melhor performance que a Trava de Alta com Put, com uma 

diferença de lucro de 76,7%. A Trava de Alta com Call obteve um resultado financeiro positivo 

de R$7900,00 enquanto a Trava de Alta com Put obteve um lucro de R$4470,00. Além disso, 

o retorno acumulado da Trava de Alta com Call foi de 91,3% enquanto da Trava de Alta com 

Put foi de 32%. 

Alguns prováveis motivos que podem ter causado a diferença entre a performance das 

estratégias analisadas, focando nos três principais deles: Mercado de alta, Theta e Prejuízo 

máximo por operação (assimetria de lucro). 

5.1 MERCADO DE A L T A 

Primeiramente, ambas as estratégias são focadas para mercado com tendência altista, 

porém a velocidade com que a alta dos ativos acontece afeta diretamente a performance de cada 

uma delas. O período analisado, entre o início de 2016 e final de 2019, foi caracterizado por 

uma alta consistente na maioria dos pregões, o que acaba por colaborar com a melhor 

performance da Trava de Alta com Call. Isso acontece pois quando ocorrem altas relevantes, a 

Trava de Alta com Call tem um poder de multiplicação que não é visto na Trava de Alta com 

Put pela diferença conceitual entre uma ser uma estratégia de débito e a outra de crédito. 

Enquanto a estratégia com Call necessita ser investido um valor inicial (débito) que pode se 

multiplicar algumas vezes, na estratégia com Put, o ganho máximo que o investidor pode obter 

é o crédito recebido no início da operação. Em altas rápidas, o crédito recebido no início da 

operação na Trava de Alta com Put é totalmente ou parcialmente embolsado pelo investidor, 

no entanto, esse crédito não possui o mesmo poder de multiplicação visto no débito investido 

na Trava de Alta com Call, fazendo com que sua performance seja superior. Em suma, em casos 

em que ambas as Travas de Alta atingem seu ganho máximo, o ganho médio máximo da Trava 

de Alta com Call é maior que o ganho médio máximo da Trava de Alta com Put. 
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5.2 THETA 

Quando tratamos de mercados laterais ou em alta com menor intensidade, é possível 

observar uma melhor performance da Trava de Alta com Put em relação a Call, como é 

mostrado na tabela 5.1 retirada do Balanço de Resultados desta monografia. Fato gerado 

devido ao Theta, previamente explicado no ponto 2.6. Como o investidor que faz a TA com 

Put vende a Trava, ele tem o Theta ao seu favor. Isso significa que ele irá ganhar dinheiro 

com o passar do tempo, mesmo que o ativo subjacente permaneça em lateralidade. De forma 

contrária, o investidor que compra a Trava tem o Theta negativo a sua posição, isso significa 

que caso o ativo subjacente permaneça em lateralidade, sua posição irá desvalorizar. 

Considerando os parâmetros do estudo para montagem das operações, sempre que a Trava de 

Alta com Call obtiver ganho máximo, a Trava de Alta com Put também terá ganho máximo. 

No entanto, a recíproca não é verdadeira. Há situações em que o preço do ativo subjacente é 

maior que o strike da Put vendida e é igual ou levemente superior que o strike da Call 

comprada, fazendo que com que na data de vencimento a Trava de Alta com Put tenha seu 

lucro máximo enquanto a Trava de Alta com Call tem seu prejuízo máximo ou quase máximo. 

Essa situação apresentada é a única em que a Trava de Alta com Put possui melhor 

performance que a Trava de Alta com Call na observação empírica realizada nessa pesquisa. 

No estudo realizado, foram poucos meses em que o ativo subjacente, PETR4, teve altas 

moderadas ou lateralizações, contribuindo para melhor performance da Trava de Alta com 

Call. 

Na tabela abaixo são mostrados exemplos de situações em que o Theta negativo da 

estratégia da Trava de Alta com Put proporcionou uma vantagem em relação a Trava de Alta 

com Call quando o mercado esteve em movimentos laterais ou altas/baixas menos intensas. 

Os preços na tabela se referem ao preço do ativo objeto no início e no final de estratégia, da 

esquerda para a direita, respectivamente. 
Tabela 5.1: O efeito do Theta 

Preço Preço 
PETR4 PETR4 Resultado TA Resultado TA 

Data Inicial Data final | Início ^ Fim ~ Put D Call ^^^^ 

18/04/2016 13/05/2016 9,24 9,46 R$ 100,00 R$ 90,00 
18/07/2016 12/08/2016 11,55 12,00 R$ 210,00 R$ 190,00 
15/08/2016 16/09/2016 12,31 13,16 R$ 330,00 R$ 280,00 
16/08/2018 14/09/2018 18,36 18,79 R$ 290,00 R$ 50,00 

Fonte: Planilha desenvolvida pelo autor. 
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5.3 PREJUÍZO MAXIMO POR OPERAÇÃO - ASSIMETRIA DE L U C R O 

Outro fator contribuinte para o melhor desempenho da Trava de Alta com Call é devido 

a assimetria de lucro. Como foi supracitado, em casos em que ambas as Travas atingem ganho 

máximo, o ganho médio máximo das Calls é superior. Além disso, em casos que ambas as 

Travas atingem perdas máximas, o prejuízo máximo de uma Trava de Alta com Put sempre é 

maior que o prejuízo máximo da Trava de Alta com Call, considerando os parâmetros utilizados 

para a montagem das operações nesta pesquisa. Isso ocorre pois o prejuízo máximo de uma 

Trava de Alta com Put é a diferença dos valores dos strikes selecionados menos o prêmio inicial 

recebido no início da operação, enquanto o prejuízo máximo da Trava de Alta com Call é 

justamente o valor do prêmio que é recebido pela contraparte. Ou seja, seu prejuízo máximo 

será somente o valor inicialmente investido que é menor que a diferença citada no caso da Trava 

de Alta com Put. A fim de exemplificar, utilizando o mesmo exemplo citado no item 3.3 desta 

monografia, o prejuízo máximo da estratégia com Put é R$0,48 ((R$14,25 - R$13,50) - R$0,27 

= R$0,48)), enquanto o prejuízo máximo da estratégia com Call são os $0,27 investidos 

inicialmente. 

No estudo realizado, o lucro médio máximo por operação da TA com Put foi R$330 e 

prejuízo médio máximo de R$550, enquanto com a TA com Call o lucro médio máximo foi 

$550 e prejuízo médio máximo R$350. Isso significa que a Trava de Alta com Call, no estudo 

realizado, possui assimetria positiva média de 1:1,57 enquanto a Trava de Alta com Put possui 

uma assimetria negativa média de 1:0,6. As assimetrias por si só explicam a diferença de 

performance entras as duas estratégias. 

5.4 T E S T E ESTATÍSTICO 

Foram realizados Testes Estatísticos conhecidos por Teste-t de Student com o intuito de 

verificar a significância dos resultados desta monografia. A partir dos testes, foi possível 

concluir que, quando os resultados das operações são testados de forma isolada, não se pode 

rejeitar a hipótese de que diferença entre as médias dos resultados é igual a zero. Isso significa 

que o resultado dessa pesquisa não é estatisticamente significativo para um nível de 

significância de 95%, nesta situação. No entanto, quando o mesmo teste estatístico é realizado 

com base no retorno acumulado das Travas de Alta, concluímos é possível afirmar que há 

diferença no retorno acumulado médio das Travas de Alta com Call e Put, rejeitando a hipótese 

de que a diferença das médias é igual a zero. Dessa forma, quando é considerado o retorno 
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acumulado das operações, o resultado da pesquisa torna-se estatisticamente significativo para 

um nível de significância de 95%, como é demonstrado na tabela 5.3. 

É possível concluir que quando analisamos os resultados das Travas de Alta de forma 

aleatória e isolada, a tendência é de que a diferença entre a suas médias seja próxima de zero, 

considerando que em alguns casos a Trava de Alta com Call obtém melhor retorno e em outros, 

a Trava de Alta com Put, de modo que torna-se irrelevante a diferença entre seus resultados. 

No entanto, quando é acumulado o retorno de todas as operações por um determinado período, 

como foi feito nesta monografia entre Janeiro de 2016 a Dezembro de 2019, é possível 

confirmar que a performance da Trava de Alta com Call foi estatisticamente superior à 

performance da Trava de Alta com Put no estudo realizado nesta monografia. 

Tabela 5.2: Teste Estatístico - Teste-t - Sem Considerar o Retorno Acumulado das Operações 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

P/L TA Put P/L TA Call 
Média 0,09191 0,16596 
Variância 0,15696 0,22661 
Observações 47 47 
Hipótese da diferença de média 0 

gl 89 
Stat t - 0,81961 
P(T<=t) uni-caudal 0,20731 
t crítico uni-caudal 1,66216 
P(T<=t) bi-caudal 0,41463 
t crítico bi-caudal 1,98698 

Fonte: Planilha desenvolvida pelo autor. 

Tabela 5.3: Teste Estatístico - Teste t - Considerando o Retorno Acumulado das Operações 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

Retorno Acumulado TA Put Retorno Acumulado TA Call 
Média 1,15064 1,56070 
Variância 0,01310 0,04820 
Observações 47 47 
Hipótese da diferença de média 0 

gl 69 
Stat t -11,35417 
P(T<=t) uni-caudal 9,58067E-18 
t crítico uni-caudal 1,66724 
P(T<=t) bi-caudal 1,91613E-17 
t crítico bi-caudal 1,99495 

Fonte: Planilha desenvolvida pelo autor 
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6. CONCLUSÃO 

A partir dos dados analisados é possível responder a questão problema desta 

monografia: "Existe diferença de performance nas Travas de Alta com Opções de compra e 

venda?". Foi demonstrada através da análise apresentada que existe diferença de performance 

entre as Travas de Alta com Opções de compra e venda. 

Na situação do estudo, a Trava de Alta com Opções de compra obteve uma performance, 

ou seja, um lucro, 76,7% maior que a Trava de Alta com Opções de venda. Além disso, o 

retorno acumulado da Trava de Alta com Call foi de 91,3% enquanto que o retorno acumulado 

da Trava de Alta com Put foi de 32%. O resultado do estudo é específico para esta situação 

apresentada e pode variar conforme as variáveis analisadas são alteradas, isto é, para uma 

análise do ativo PETR4 entre o período de Janeiro de 2016 até Dezembro de 2019 houve 

diferença na performance entre as Travas de Alta. 

Há limitações neste trabalho que podem ser consideradas para estudos futuros que 

podem influenciar os resultados. Nesta monografia, não foi considerado o timing do mercado 

para realização das operações. As operações foram contínuas e não foram utilizadas técnicas 

para análise para considerar o melhor momento de entrada e saída das operações. Além disso, 

não foram considerados fatores como a volatilidade das opções, assim como as letras gregas 

para a montagem das operações - fatores que poderiam alterar a performance das operações e, 

consequentemente, o resultado do estudo. 

Os resultados da comparação entre as performances das Travas de Alta poderá mudar 

dependendo do ativo subjacente escolhido, do período escolhido, da liquidez do ativo e suas 

respectivas Opções, entre outras variáveis. Isso significa que existem situações em que a Trava 

de Alta com Put poderá mostrar um desempenho melhor que a Trava de Alta com Call. 
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