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Resumo 

O objetivo principal deste estudo é comparar uma operação de financiamento coberto e a 

exposição sem a venda coberta no mercado brasileiro. Para atingir o objetivo, o estudo analisou 

uma estratégia de financiamento coberto contra o índice Ibovespa usando dados históricos de 

negociações e simulações. O estudo encontrou evidências de melhor retorno ajustado ao risco 

em comparação com a simples exposição ao Ibovespa, em linha com estudos anteriores cujo 

objeto de pesquisa foram índices de ações de outros países. 

Palavras-chave: Financiamento coberto, venda coberta de opções, derivativos, opções 

Abstract 

The main objective of this paper is to compare a covered call strategy with a buy-and-hold 

strategy in the brazilian stock market. To archieve the objective, this study analyzed one of 

these strategies against the Ibovespa index using historical data and simulations. This study 

found evidence of a better risk-adjusted return compared to exposure in Ibovespa, in line with 

other studies that investigate indexes from others countries. 

Key-words: covered call, buy-write, derivatives, options 

 

Introdução 

O Financiamento coberto, também conhecido como venda coberta de opções ou através 

de seus termos em inglês: covered call e buy-write, são operações que consistem na venda de 

uma opção de compra (call) combinada com uma posição comprada no ativo subjacente da 

opção. Como resultado desta estrutura, o investidor que faz um financiamento coberto recebe 

o prêmio da opção em troca de entregar o ativo que possui em carteira ao preço de exercício da 

call. (POUNDS, 1978, p. 32) observa que as vantagens da operação é que ela provém entrada 

de caixa imediata, o prêmio da call e, consequentemente, reduz o risco de baixa de preços, 

enquanto a principal desvantagem é que o investidor renuncia aos ganhos potenciais da ação 

acima do preço de exercício da opção. O autor pondera que: “durante períodos de preços 

estáveis ou em declínio, [...] , a estratégia de financiamento coberto pode ter sido capaz de 

superar o simples investimento no ativo subjacente” (POUNDS, 1978, p. 32) 
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Com a criação da Chicago Board Options Exchange (CBOE) em 1973, o mercado de 

opções cresceu rapidamente. Os trabalhos de Pounds (1978) e mais tarde Yates e Kopprasch 

(1980), por exemplo, descreveram a estratégia e mostraram que elas podem ser mais rentáveis 

que simplesmente comprar o ativo e mantê-lo em carteira, estratégia conhecida como Buy-and-

Hold.  

Em 2002 a CBOE criou o S&P BuyWrite Index (BXM), um índice que sintetiza um 

portifólio formado pelo índice S&P 500 e opções lançadas com vencimento em um mês e preço 

de exercício at-the-money (ATM). Com esse lançamento, que acabou servindo como referência 

para estratégias de financiamento coberto para gestores de investimento, o tema passou a 

despertar maior interesse na academia. Estudos como o de Whaley (2002), Feldman e Roy ( 

2005) entre outros, utilizaram o BXM para analisar a estratégia de financiamento coberto e suas 

implicações. Mais tarde, foram criados outros índices derivados do BXM, alterando os 

parâmetros de strike, tamanho da posição lançada e condições para o lançamento das opções. 

No Brasil, entretanto, não há índices de volatilidade amplamente divulgados e nem índices de 

estratégia de financiamento coberto. 

O mercado de opções no Brasil tem crescido consideravelmente. O Volume de 

transações de opções de ações, ETFs e IBOVESPA saiu de R$ 68,8 bilhões em 2011 para R$ 

196,5 bilhões em 2021. Já para exercício de opções, o crescimento foi de R$ 68,2 bilhões em 

2011 para R$ 363,7 bilhões em 2021. A Tabela 1 mostra os volumes de transações das 

operações com opções de 2011 a 2021 e seus exercícios 

Tabela 1:Volume Transacionado em opções (call e put) anualmente e volume de exercício 

sobre opções anual (dados em R$ bilhões) 

Ano 

Volume 

Transacionado 

de opções (Ações 

e ETFs) 

Volume 

Transacionado 

(IBOV) 

Total 

Volume 

Exercício 

de opções 

(Ações e 

ETFs) 

Exercício 

de Opções 

(IBOV) 

Total 

Exercício 

2011 62.15 6.65 68.80 36.50 31.72 68.22 

2012 57.87 11.03 68.90 53.33 41.69 95.01 

2013 46.73 10.39 57.12 38.82 35.73 74.55 

2014 44.46 13.36 57.82 41.45 39.30 80.75 

2015 30.76 10.76 41.53 27.98 27.74 55.72 

2016 39.97 16.10 56.07 35.50 42.13 77.63 

2017 36.43 11.05 47.49 47.26 42.06 89.32 

2018 61.78 11.46 73.24 70.15 46.19 116.35 

2019 63.62 20.42 84.05 105.12 99.91 205.03 
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2020 125.17 50.41 175.59 166.92 179.56 346.48 

2021 157.42 39.07 196.49 214.91 148.82 363.73 

Fonte: B3. Dados sumarizados pelo Autor. 

Porém, apesar de ser um mercado em franco desenvolvimento, faltam estudos sobre a 

temática de financiamento coberto no Brasil. No mercado brasileiro, por exemplo, não há 

índices de mensuração da volatilidade, tampouco índices de financiamento coberto para o 

mercado local1. 

O presente artigo buscará contribuir com a temática estudando a estratégia para a 

realidade do mercado brasileiro, inspirando-se com a metodologia de cálculo do BXM e 

verificando se o financiamento coberto traz benefícios em termos de risco/retorno para o 

investidor Brasileiro. O estudo procurará mostrará as dinâmicas do financiamento coberto para 

o mercado local e pode ser de interesse de gestores de portifólios e investidores em geral. E, no 

sentido de desenvolvimento do mercado de derivativos no Brasil, pode ser de interesse da bolsa 

de valores, a B3, do governo e, por consequência, da sociedade em geral.  

Referencial Teórico 

Financiamento Coberto 

Opções podem ser combinadas com seu ativo objeto e/ou com outras opções para criar 

estruturas, isto é, diferentes perfis de risco e retorno. O financiamento coberto é um exemplo 

de uma dessas estratégias. A operação consiste em uma posição comprada no ativo combinada 

com uma posição vendida na opção. Segundo (HULL, 2016, p. 274), “a posição comprada na 

ação ‘cobre’ ou protege o investidor do resultado sobre a opção de compra vendida que se torna 

necessária caso haja um aumento súbito no preço da ação”. Segundo (GASTINEAU, 1979, p. 

60), o prêmio da call provém um grau de proteção contra a queda do ativo durante a vida da 

opção em troca de ganho limitado. 

(HULL, 2016, p. 275) observa também que, em função da paridade put-call a operação 

de financiamento coberto emula sinteticamente a venda de uma put. A paridade put-call pode 

ser definida por: 

𝑐 − 𝑝 = 𝑆0 − 𝐾𝑒−𝑟𝑇 
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 Manipulando algebricamente para que o lado esquerdo da equação se torne uma 

operação de financiamento coberto, isto é, 𝑆0 − 𝑐, temos: 

 𝑆0 − 𝑐 = 𝐾𝑒−𝑟𝑇 − 𝑝  

Onde:  

S0 é o preço da ação; 
c é o preço de uma call;  
K é o preço de exercício;  
r é a taxa de juros livre de risco;  
T é o tempo até o vencimento da opção; 
 

Ou seja: a posição comprada de uma ação, combinada com posição vendida em opção 

de compra, é equivalente a uma posição vendida em put mais uma quantia Ke-rT (HULL, 2016, 

p. 275) 

Para melhor exemplificar a operação, a Figura 1 e a Tabela 2 mostram os resultados de 

uma operação de financiamento coberto em que o ativo foi comprado a R$ 100 e a opção, de 

strike R$ 102, foi vendida a R$ 2,20: 

 

Tabela 2: Resultado no Vencimento de uma Operação de Financiamento Coberto  

Cotação do ativo objeto no 

vencimento 

Lucro/Prejuízo 

Ação  

(a) 

Lucro/Prejuízo 

Opção  

(b) 

Resultado (a+b) 

92 -8 2.2 -5.8 

93 -7 2.2 -4.8 

94 -6 2.2 -3.8 

95 -5 2.2 -2.8 

96 -4 2.2 -1.8 

97 -3 2.2 -0.8 

98 -2 2.2 0.2 

99 -1 2.2 1.2 

100 0 2.2 2.2 

101 1 2.2 3.2 

102 2 2.2 4.2 

103 3 1.2 4.2 

104 4 0.2 4.2 

105 5 -0.8 4.2 

106 6 -1.8 4.2 

107 7 -2.8 4.2 

108 8 -3.8 4.2 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 1: Resultado de uma Operação de Financiamento Coberto 

 
Fonte: Autoria própria 

As motivações para se fazer uma operação de financiamento coberto, segundo 

(GASTINEAU, 1979, p. 61), são três: hedge, receber renda e especulação quando se há a 

impressão de que o preço da opção está acima do preço justo. 

De todo o modo, o hedge em uma operação de financiamento coberto é um efeito 

secundário. (NATIONS, 2014, p. 62) comenta que o hedge não deveria ser a razão para se fazer 

um financiamento coberto pois “o valor da proteção contra a queda de preços é geralmente 

muito pequeno e, em segundo lugar, se o investidor pensou que precisava de uma proteção, 

então há provavelmente uma estratégia melhor do que vender uma opção coberta” 

Alguns investidores fazem a operação de financiamento coberto como uma forma de 

emular dividendos ou, em outras palavras, gerar fluxo de caixa, especialmente para empresas 

que não pagam dividendos. (NATIONS, 2014, p. 63) comenta que empresas que não pagam 

dividendos possuem maior volatilidade implícita e, consequentemente maiores prêmios para 

capturar. 
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A terceira motivação apontada por (GASTINEAU, 1979, p. 61), a de vender quando a 

opção tem seu preço acima do preço justo, também é comentada por (NATIONS, 2014, p. 57), 

que diz: 

O Preço da opção recebida por um lançador de financiamento coberto é, ao longo do 

tempo, maior do que o valor da opção que damos na forma de volatilidade ou 

valorização potencial. Quando dizemos “ao longo do tempo”, queremos dizer que, dado 

um grande número de observações, o suficiente para eliminar a pura sorte como fator, o 

preço da opção será maior do que o valor da opção. Esse não será o caso todas as vezes, 

e é perfeitamente possível que você acabe vendendo um financiamento coberto por 

menos do que ele vale, seja em termos de volatilidade ou em termos do valor da opção 

no vencimento, mas, em geral, as opções custam mais do que valem [...] 

O estudo de Figelman (2008) também sugere haver um spread positivo entre a 

volatilidade implícita, o nível de volatilidade predita nas negociações de opções, e a volatilidade 

realizada. O autor decompôs o resultado de um financiamento coberto em termos de taxa de 

juros livre de risco, Equity Risk Premium (ERP)2 e spread entre a volatilidade implícita e a 

realizada. Segundo (FIGELMAN, 2008, p. 91): “para que os investidores considerem o 

financiamento coberto atrativo, eles devem estar convencidos que, no futuro, a volatilidade 

implícita será maior, na média, que a volatilidade realizada correspondente” 

O trabalho de Figelman (2008) também sugere que a estratégia de financiamento 

coberto proporciona maior benefício ao investidor quando se utilizada com opções com menor 

prazo de vencimento. Isso porque, para opções curtas, o financiamento coberto é mais 

influenciado pelo spread entre a volatilidade implícita e a realizada do que o ERP. 

No entanto, não há um consenso sobre qual é o melhor prazo para o lançamento coberto 

de opções. He, Hsu e Rue (2015), por exemplo, testou a estratégia de financiamento coberto 

com diferentes vencimentos e diferentes formas de rolagem. Eles encontraram evidências que 

a estratégia de financiamento coberto melhora o retorno em termos de risco e encontrou 

melhores resultados lançando opções at-the-money com três meses de vencimento e rolagem a 

cada mês. Segundo (HE, HSU e RUE, 2015, p. 127): 

Evidências empíricas abrangendo o período de 17 anos de 1996 a 2012 apoiam a 

estratégia de lançamento de opções cobertas sobre o S&P 500 para melhorar retornos 

ajustados ao risco da carteira geral. A melhoria resulta de retorno mais alto com menor 

volatilidade em relação a uma carteira de índice buy-and-hold [...] ao contrário da 

tradicional estratégia de efetuar o financiamento coberto e manter as opções até o 

vencimento, a abordagem proposta envolve o rebalanceamento de opções de longo 

prazo mensalmente. A implementação desta estratégia fornece um colchão para grandes 

drawdowns [...] 
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Não parece haver também um consenso em qual melhor strike para se lançar opções. 

Pounds (1978), fez um estudo que simulou variações da estratégia de financiamento coberto. 

Os resultados empíricos sugerem que lançar opções com strike igual ou maior que o preço do 

ativo tem a melhor chance de sucesso. Ao contrário de He et al (2015), os resultados sugerem 

também que rolar opções não trazem melhores retornos. 

McIntyre e Jackson (2007) também fizeram um estudo com variantes diferentes de 

financiamento coberto. O trabalho encontrou casos em que o financiamento coberto produz 

melhores retornos que a estratégia de buy-and-hold, no entanto, o estudo não conclui sob quais 

são as melhores formas de efetuar um financiamento coberto.  

Hill, Balasubramanian, Gregory, e Tierens (2006), por outro lado, recomenda estratégias 

pelo menos 2% out-of-money ou com 30% ou menos de probabilidade de exercício para uma 

estratégia de evitar o exercício. Os autores também observaram haver um spread entre a 

volatilidade implícita e a realizada.  

Já o trabalho de Diaz e Kwon, (2017) se diferenciam dos demais estudos ao sugerir uma 

combinação de lançamentos em vários strikes em seu estudo de otimização baseado no risco-

retorno e aversão ao risco do investidor. Conforme (DIAZ e KWON, 2017, p. 1312): 

[...] de uma perspectiva de risco-retorno, geralmente é ótimo vender uma combinação 

de opções com preços de exercício diferentes [...] mostramos que um investidor 

suficientemente avesso ao risco deve vender a quantidade total de calls ATM como no 

índice BuyWrite (BXM) para minimizar as medidas de risco em consideração, enquanto 

um investidor neutro ao risco precisa apenas se preocupar em avaliar o CRP das opções 

disponíveis para maximizar o retorno esperado. 

O trabalho de Malkiel, Rinaudo, e Saha (2018) sugere o lançamento condicional de 

acordo com o valor do VIX, o Volatility Index, um índice baseado no preço de calls e puts sobre 

o S&P 500. Os autores elaboraram a seguinte estratégia: se a mediana do VIX no mês anterior 

a decisão for maior que a mediana histórica do VIX, é lançado opções; se o VIX for menor que 

a mediana histórica, fica-se apenas no S&P 500. Eles sugerem que a estratégia possui maior 

retorno que o S&P 500 e o financiamento coberto sem condicionantes. 

Índices de Financiamento Coberto 

Em abril de 2002, a Cboe criou o índice BXM para servir como benchmark para medir 

o resultado de operações de financiamento coberto. O índice BXM é uma carteira hipotética de 

financiamento coberto contra o índice S&P 500, e consiste em vender uma opção de compra do 

índice S&P 500. Essa call é mantida até o vencimento quando, na terceira sexta feira do mês, 



8 

 

 

 

data em que geralmente vencem essas opções, uma nova call é vendida at-the-money.A 

metodologia do índice BXM pode ser encontrada no Anexo D. 

Além do BXM, foram criados outros índices de financiamento cobertos com base em 

outros índices de referência, como o Russell 2000; Outros strikes, como lançamentos ITM ou 

OTM; quantidade do portifólio que são lançadas as calls; e até mesmo lançamentos 

condicionais, em que são lançadas calls apenas se determinadas condições acontecem. 

Na Tabela 3 encontra-se alguns índices de financiamento coberto feito pela Cboe. 

Tabela 3: Índices de Financiamento Coberto Cboe 

Ticker Nome do índice 
Índice de 

Referência 
Estratégia 

BXM 
S&P 500 BuyWrite 

Index 
S&P 500 Financiamento Coberto ATM 

BXMH 
S&P 500 Half BuyWrite 

Index 
S&P 500 Lançamento de metade do portifólio ATM 

BXMD 
S&P 500 30-Delta 

BuyWrite Index 
S&P 500 Financiamento Coberto OTM (Δ=30) 

BXMC 
S&P 500 Conditional 

BuyWrite Index 
S&P 500 

Lançamento de total da carteira quando 

VIX ≥ 20 e metade quando VIX ≤ 20, 

ATM 

BXMW 
S&P 500 Multi-Week 

BuyWrite Index 
S&P 500 

Financiamento coberto utilizando opções 

semanais de S&P 500 ATM 

BXMVM 

S&P 500 Managed 

Volatility BuyWrite 

Index 

S&P 500 
Financiamento coberto pelo índice BXM + 

Iron Condor 

BXY 
S&P 500 2% OTM 

BuyWrite Index 
S&P 500 Financiamento coberto 2% OTM 

BXEA 
MSCI EAFE BuyWrite 

Index 
MSCI EAFE Financiamento coberto ATM 

BDEA 
MSCI EAFE 20-Delta 

BuyWrite Index 
MSCI EAFE Financiamento Coberto OTM (Δ=20) 

BYEA 
MSCI EAFE 2% OTM 

BuyWrite Index 
MSCI EAFE Financiamento Coberto 2% OTM 

BXEF 
MSCI Emerging Markets 

BuyWrite Index 

MSCI Emerging 

Markets 
Financiamento coberto ATM 

BDEF 
MSCI Emerging Markets 

20-Delta BuyWrite Index 

MSCI Emerging 

Markets 
Financiamento Coberto OTM (Δ=20) 

BYEF 

MSCI Emerging Markets 

2% OTM BuyWrite 

Index 

MSCI Emerging 

Markets 
Financiamento Coberto 2% OTM 

BXD DJIA BuyWrite Index 

Dow Jones 

Industrial 

Average 

Financiamento Coberto ATM 
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BXN 
Nasdaq-100 BuyWrite 

Index 
NASDAQ-100 Financiamento Coberto ATM 

BXR 
Russell 2000 BuyWrite 

Index 
Russell 2000 Financiamento Coberto ATM 

BXRC 
Russel 2000 Conditional 

BuyWrite Index 
Russell 2000 

Lançamento do total da carteira quando 

Russel Volatility Index ≥ 20 e metade 

quando ≤ 20, ATM 

BXRD 
Russell 2000 30-Delta 

BuyWrite Index 
Russell 2000 Financiamento Coberto OTM (Δ=30) 

Fonte: Cboe. Tabela elaborada pelo autor. 

Além dos índices fornecidos pela Cboe, há ainda o Euro STOXX 50 BuyWrite Index, 

fornecido pela Qontigo e índices fornecidos pelo S&P, abrangendo o S&P GSCI, índice de 

commodities, TSX 60 – 60 grandes empresas listadas na bolsa de Toronto – e a ASX 200, índice 

de ações da bolsa da Austrália e o S&P 500 Dividend Aristocrats. 

Estudos sobre Financiamento Coberto 

Após a criação do Cboe Buy Write Index (ticker BXM), a temática de financiamento 

coberto passou a ser objeto de mais pesquisas. A pesquisa de Whaley (2002) foi uma das 

primeiras. O autor, que também ajudou a criar o índice, demontrou as propriedades do índice 

BXM e analisou o desempenho contra seu índice de referência, o S&P 500. O autor destaca 

que, no período analisado, de junho de 1988 até dezembro de 2001, o BXM teve um retorno 

ligeiramente inferior ao S&P 500 e significativamente menor risco, definido como desvio 

padrão dos retornos. Em função disso, o BXM possui maior retorno ajustado ao risco do que a 

estratégia de buy-and-hold 

A pesquisa de Feldman e Roy (2005) também se baseou no índice BXM. Porém, usando 

sua versão em ETF (Exchange Traded Fund). Os autores reafirmaram o forte retorno ajustado 

ao risco do BXM, comentando que o índice possui um retorno ligeiramente inferior ao S&P 

500 mas com significativa menor volatilidade. Os autores também estudaram o efeito da 

inclusão do ETF de BXM em carteiras. Seus achados sugerem que a inclusão do BXM melhora 

o retorno ajustado ao risco de portfólios.  

Kapadia e Szado (2007), por sua vez, efetuaram um estudo em cima de financiamento 

coberto sobre o índice Russel 2000. Simon (2014) fez sobre o QQQ, ETF do índice Nasdaq-

100. O'Connell e O'Grady (2014) com o S&P ASX 200, um índice de ações australiano. O 

trabalho de Israelov, Klein, e Tummala (2018) estudou o financiamento coberto em índices 

globais: S&P 500, DAX, Euro Stoxx 50, FTSE 100, Hang Seng, Hang Seng China Enterpises, 

KOSPI 200, NASDAQ 100, Nikkei 225, Russell 2000 e Swiss Market Index. Todos os estudos 
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encontraram evidências que a estratégia de financiamento coberto pode ter um desempenho 

superior aos seus índices de referências. 

Parece haver um consenso também sobre os motivos para que a estratégia de 

financiamento coberto tenha um bom desempenho em termos de risco e retorno. (WHALEY, 

2002, p. 40) comenta que “as volatilidades implícitas das opções são muito altas em relação a 

volatilidade realizada”. O autor comenta também:  

Bollen e Whaley (2002) argumentam que há excesso de pressão compradora sobre 

opções de venda de índice S&P 500 por investidores que buscam proteção. Uma vez 

que não existem contrapartes naturais para esses negócios, os market makers devem 

absorver o desequilíbrio, à medida que o estoque do market maker cresce, a volatilidade 

aumentará em relação a volatilidade do retorno atual [...]. A volatilidade implícita das 

calls correspondentes as puts também sobem devido a arbitragem pela paridade put-

call. (Bollen & Whaley, 2002 como citado em Whaley, 2002, p. 41) 

Outros trabalhos como o de Figelman (2008), Israelov et al. (2018), Malkiel et al. (2018) 

também comentam sobre haver uma diferença positiva entre a volatilidade implícita das opções 

e a volatilidade realizada. 

Objetivos e Metodologia 

O presente estudo visa demonstrar as dinâmicas do financiamento coberto aplicado ao 

mercado brasileiro. Para tanto, utilizando-se de dados históricos de cotações do Ibovespa e suas 

respectivas opções no período entre janeiro de 2011 até dezembro de 2021, pretende-se 

compreender as dinâmicas do financiamento aplicado ao mercado brasileiro. Os dados são 

disponibilizados pela B3, que contêm informações de negociação de todos os ativos do mercado 

de bolsa. O leiaute da base de dados será mostrado no Anexo F. 

A escolha do Ibovespa é devido ao fato do índice buscar sintetizar o comportamento das 

ações mais negociadas do Brasil e de possuir opções negociadas. Já a escolha do período 

analisado abrange longos períodos de baixa, longos períodos de alta e períodos de alta 

volatilidade trazidos por duas crises econômicas, nos anos de 2015 – 2016 e da crise decorrente 

da pandemia de covid-19, a partir de 2020. 

A pesquisa será dividida em duas grandes partes. A primeira parte da pesquisa mostrará 

a performance do Ibovespa em termos de risco e de retorno e da estratégia de financiamento 

coberto utilizando opções de Ibovespa. Para isso, serão utilizados dados reais de negociação. 
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Para a criação da estratégia de financiamento coberto, será considerado o lançamento 

de opções em cada dia de vencimento, com prazo de maturidade para a próxima data de 

exercício e com strike imediatamente superior a cotação de IBOV11. Por conta das 

características dessas opções, de 2011 até abril de 2015, essas opções tinham vencimento em 2 

meses e, após abril de 2015, com mudança nas regras do instrumento financeiro, esse 

vencimento passou a ser mensal. 

Com base nessas informações, serão extraídos as volatilidades implícitas das opções, 

definidas como o valor de σ que, quando inserido na fórmula de Black & Scholes resulta no 

preço da opção negociada (HULL, 2016, p. 365). Essa volatilidade será comparada a do modelo 

GARCH(1,1) – cuja definição pode ser encontrada no Anexo F – para demonstrar o spread 

entre a volatilidade implícita e a realizada. Para a taxa de juros livre de risco, necessárias 

também ao modelo de Black & Scholes, será considerada a taxa SELIC do dia, anualizada de 

forma exponencial 252. 

Nesta parte será demonstrado o desempenho, em termos de risco e retorno, da estratégia 

de financiamento coberto usando opções de índice Ibovespa. O contrato possui algumas 

especificidades em relação a opções sobre ações e ETFs. A principal delas é a data de 

vencimento, que ocorre as quartas-feiras mais próximas do dia 15 de todo o mês. Porém, antes 

de Abril de 2015, o vencimento das opções sobre Ibovespa ocorria bimestralmente. Outra 

característica peculiar desses instrumentos é o fato de, no vencimento, não haver liquidação 

física, tal como ocorre com opções de ações e ETS. No vencimento, essas opções são liquidadas 

financeiramente, isto é, o titular recebe apenas o montante financeiro advinda da diferença do 

preço de IBOV11 e o strike – no caso de uma call – e da diferença entre o strike e o preço de 

IBOV11 – no caso de uma put. 

O preço de referência dos contratos de opções contra o Índice Ibovespa é divulgado pela 

B3 com o Ticker IBOV11. Por isso, na primeira análise será comparado a performance do 

financiamento coberto utilizando-se como parâmetro o preço do IBOV11 e os preços de 

negociação das opções de índice, para a próxima data de vencimento, cujo strike é o mais 

próximo possível do preço de referência no dia.  

Daí, há dois problemas que serão desconsiderados nesta primeira parte: o preço 

divulgado pela base da B3 considera o dia inteiro de negociação das opções, de forma ser 

possível um descompasso entre o preço do IBOV11 e suas referidas opções. Outro problema 

decorre do fato do IBOV11 não ser “investível”, sendo assim, não é possível se expor 
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diretamente no Ibovespa – apenas via futuros, ETFs ou comprando todas as ações que compõe 

o índice. Desta forma, não é possível efetuar uma operação de financiamento coberto, não pelo 

menos a definida no artigo, em que, em caso de exercício da opção, o investidor “entrega” o 

ativo subjacente. Desta forma, no estudo, será feita uma abstração: o investidor investirá em 

Ibovespa e, em caso de exercício, venderá o papel ao preço do strike da opção lançada, 

desconsiderando possíveis spreads entre ofertas de compra e venda. 

 Na segunda parte do estudo, serão criadas simulações com estratégias de financiamento 

coberto com Ibovespa. Os dados serão analisados e sumarizados em estatística descritiva. Para 

mensurar o desempenho de risco e retorno das estratégias, serão utilizados os índices Sharpe, 

Treynor, Alpha de Jensen, Modigliani e Modigliani, Beta, Sortino. Os detalhes dos cálculos 

desses indicadores podem ser encontrados no Anexo E. Uma vez que estes índices mensuram 

o retorno ajustado ao risco, em diferentes formas, para efeito de comparação entre as estratégias, 

quanto maior o valor destes índices, melhor será considerada a estratégia. 

Nesses financiamentos coberto obtidos através de simulações respeitarão os mesmos 

vencimentos das opções negociadas, porém, seus preços serão calculados através do modelo de 

Black & Scholes, utilizando a volatilidade calculada de GARCH(1,1) como input para o 

modelo. Além disso, serão aplicados choques de até 2% sobre a volatilidade de forma a emular 

o comportamento de uma estratégia de financiamento coberto quando a opção lançada está 

subavaliada. 

Para a estimação da volatilidade, o estudo usará a forma de GARCH(1,1).  A escolha 

dessa ordem se dá pela ampla utilização no mercado financeiro. (HULL, 2016, p. 565) diz: “O 

modelo GARCH(1,1) é o mais popular, por uma margem considerável, entre todos os modelos 

GARCH. Além disso, a B3, a bolsa brasileira, utiliza o modelo GARCH(1,1) para estimação 

da volatilidade. O modelo será aplicado através do pacote archm disponível para Python. 

 

Análise de Resultados 

Ibovespa 

No período entre janeiro de 2011 a dezembro de 2021, o índice mais importante do 

mercado acionário brasileiro teve uma oscilação positiva de 49,82%. A Figura 2 mostra o 



13 

 

 

 

comportamento do índice durante esse período. O Ibovespa teve uma queda entre os anos de 

2010 até 2015, uma forte alta entre 2016 e 2019, uma brusca queda em 2020, uma rápida 

recuperação entre 2020 e a primeira metade de 2021 e uma queda em 2021. 

Figura 2: Gráfico do Ibovespa entre Jan/11 a Dez/21 

 
Fonte: B3, gráfico elaborado pelo autor 

Uma maneira interessante de se olhar os dados é através do Drawdown, uma medida de 

risco definida pela diferença entre a cotação na data t e a cotação máxima entre o início da série 

até t. A fórmula da função de Drawdown pode ser encontrada no Anexo E. Sob essa ótica, é 

observável que durante o intervalo do estudo, a perda máxima foi de -47,65% em 2016, com 

uma média de -16,49%. A Figura 3 mostra o comportamento do Drawdown entre os anos de 

2011 e 2021. 
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Figura 3: Medida de Drawdown do Ibovespa (em %) – de 2011 a 2021 

 
Fonte: Agência Estado. Gráfico elaborado pelo autor 

Apesar do máximo drawdown ter ocorrido em 2016, o ano de 2020 também chama 

bastante atenção. Neste ano, o Ibovespa que estava em suas máximas históricas, sofreu uma 

queda brusca de 46,82%, uma queda ligeiramente inferior a 2016 mas com maior velocidade. 

Nos últimos dias de 2019, foi descoberto um vírus que causava síndromes respiratórias. 

Descobriu-se que se tratava de uma nova cepa de Coronavírus que, no decorrer do ano de 2020, 

foi considerado pela OMS como uma pandemia. Os impactos causados na economia mundial 

foram severos e as bolsas globais tiveram uma grande queda, principalmente no final de 

fevereiro e início de março. 

Na Figura 4 e na Figura 5, há uma demonstração da distribuição dos retornos do 

Ibovespa segregados por ano, e o retorno mensal, respectivamente. Nelas é possível ver uma 

grande volatilidade em 2020. Nas dez maiores altas diárias da série histórica, seis delas foram 

no ano de 2020 e nas dez maiores quedas diárias do Ibovespa, sete foram em 2020. Foram elas: 

• 13/03/2020: +13,90% - 82.677,91 pontos 

• 24/03/2020:+ 9,68% - 69729,3 pontos 

• 25/03/2020:+7,14% - 74955 pontos 

• 10/03/2020: +7,14% - 92.214 pontos 

• 06/04/2020: +6,52% - 74.074 pontos 

• 17/03/2020: +4,84% - 74.617 pontos 

• 27/03/2020: -5,50% - 73.428 pontos 

• 26/02/2020: -7,00% - 105.718 pontos 
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• 11/03/2020: -7,63% - 85.171 pontos 

• 18/03/2020: -10,34% -66.894 pontos 

• 09/03/2020: -12,17% - 86.067 pontos 

• 16/03/2020: 13,92% - 71.168 pontos 

• 12/03/2020: 14,78% - 72.582 pontos 

Outros detalhes adicionais da série histórica foram sumarizados na Tabela 4. Em função 

do ano de 2020 ter sido um ano atípico em volatidade, será mostrada toda a série história tirando 

2020 e a série histórica completa. 

 

Tabela 4: Sumário Ibovespa de 2011 - 2021 e 2011-2021 excluindo 2020 (mensal)3 

  2011 - 2021 
2011 - 2021  

(ex-2020) 

N° Meses 133 121 

Retorno Médio Mensal 0.31% 0.31% 

Mediana 0.38% 0.38% 

Meses com Retorno Positivo 53.03% 53.33% 

Meses com Retorno Negativo 46.97% 46.67% 

Retorno Médio Positivo Mensal 4.85% 4.40% 

Retorno Médio Negativo Mensal -4.82% -4.36% 

Volatilidade (anualizada) 22.79% 19.31% 

Semi-desvio-padrão (anualizado) 17.56% 11.13% 

Assimetria (Skew) -1.06 0.078 

Curtose 8.44 2.90 

Jarque-Bera 187.60 0.169252833 

Jarque-Bera p-valor 0.0000 0.9189 

Shapiro-Wilk 0.9322965 0.990242302 

Shapiro-Wilk p-valor 0.0000 0.5561 

Índice Sharpe (média anual) -0.1799 -0.1982 

Índice de Treynor -0.0464 -0.0512 

Índice de Sortino (média mensal anualizado) MAR = 0 -0.2645 -0.4604 

Índice de Sortino (média mensal anualizado) MAR = SELIC -5.1048 -8.6441 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Surpreendentemente, a não inclusão do ano de 2020 na amostra faz com que se leve a 

rejeição da hipótese de normalidade tanto sobre o teste de Jarque-Bera, quanto pelo teste de 

Shapiro-Wilk.  



16 

 

 

 

Outro fato interessante são os índices de mensuração de desempenho do Ibovespa. Os 

índices apresentaram valores negativos. Isso porque o Ibovespa teve retorno inferior a taxa de 

juros livre de risco, considerada aqui a SELIC. Enquanto o Ibovespa no período analisado teve 

um retorno de 49,8%, a taxa SELIC teve uma performance de 149,63%. 

(WHALEY, 2002, p. 37) encontrou retorno mensal maior e menor volatilidade do que 

este estudo. Além disso, este trabalho encontrou uma assimetria mais negativa e com caudas 

mais pesadas (curtose) que o trabalho de Whaley (2002), que abrange o período de junho de 

1988 até dezembro de 2001. Isso ocorre quando se considera o período todo, de 2011 a 2021. 

Se, por hipótese, excluirmos o ano de 2020 da série histórica, tanto a assimetria quanto a curtose 

se assemelham ao estudo do S&P 500. 

(KAPADIA e SZADO, 2007, p. 44), que estudou o índice Russell 2000 no período de 

janeiro 1996 até fevereiro, encontrou retorno médio mensal ligeiramente superior – 0,53% - 

com volatilidade parecida, de 22,69% 4 . O Ibovespa também aparenta maior assimetria, 

negativa, e maior curtose do que o Russell 2000 do estudo proposto por Kapadia e Szado (2007), 

mesmo excluindo da análise o ano de 2020. 

Figura 4: Distribuição dos Retornos Simples Diários por Ano - de 2011 a 2021 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 5: Mapa de Calor dos Retornos Simples Mensais do Ibovespa entre 2011 - 2021 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Como já mostrado, a volatilidade no período analisado não foi constante. É impreciso, 

portanto, extrair o desvio padrão de toda a amostra. Uma forma popular de estimação da 

volatilidade é através do modelo GARCH(m,n) proposto por (BOLLERSLEV, 1986).  

Utilizando o pacote archm disponível para linguagem de programação Python, chegou-se no 

seguinte modelo: 

ℎ̂𝑡 =  9,63 𝑥 10−6  +  0.0818 𝜀𝑡−1
2 +  0.8747 𝜎𝑡−1

2  

A Tabela 5 mostra os dados encontrados de forma sumarizada. Na Figura 7 encontra-se 

os log-retorno do Ibovespa diário e ajuste do modelo a volatilidade. Na Figura 6 há uma 

comparação com a volatilidade calculada como desvio padrão de toda série histórica e como 

desvio padrão calculada anualmente. 

Tabela 5: Estatísticas dos valores encontrados de GARCH(1,1) 

Parâmetro Valor Erro Padrão t P>|t| 

ω 0.0000096 0.02626 3.667 0.000246 

α 0.0818 0.01592 5.135 0.000000 

β 0.8747 0.02190 39.946 0.000000 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 6: Volatilidade GARCH(1,1) em Comparação com Desvio-Padrão - Anualizado 

 
Fonte:Dados Broadcast (Agência Estado). Gráfico elaborado pelo autor 

Figura 7: Log-Retorno em comparação com a Volatilidade GARCH(1,1) - Diário 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Financiamento Coberto em Opções de Índice IBOVESPA 

Analisando a base de dados com as negociações diárias de opções de índice e 

considerando o resultado de uma opção como:  𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜(𝑇)  = min(K − ST, 0) +  c   

percebe-se que o lançamento de opções ATM (At-the-money) trouxe um resultado positivo, seja 

sobre o preço máximo, mínimo, abertura, fechamento ou médio das opções. 
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A Figura 8 refere-se ao gráfico de box-plot do resultado do lançamento de uma opção 

de Ibovespa, no dia de cada vencimento, para o próximo vencimento disponível, separado por 

tipo de preço. Interessante notar que a média do resultado é positiva, a despeito dos valores 

negativos de grande magnitude. A explicação para esses valores decorre de meses em que o 

índice Ibovespa teve forte alta. Quando isso acontece, a operação de lançamento de uma call 

tem um retorno negativo ligada a magnitude da alta do índice.  

Figura 8: Box -Plot dos Resultados Mensais de um Lançamento de uma Call de Ibovespa 

 
Fonte: Dados B3. Gráfico elaborado pelo autor 

Por exemplo, o pior resultado dos lançamentos analisados foi a venda da de IBOVF78, 

call de Ibovespa com vencimento em junho de 2020 e strike em 78 mil pontos. Nesse período, 

o Ibovespa subiu em aproximadamente 22,8%. Outros resultados ruins foram em lançamentos 

em março/2020 com vencimento em abril/2020 – período que o Ibovespa subiu 17,8%; 

dezembro/2020 com vencimento em janeiro/2021 – com o índice subindo 11% e maio/2020 

com vencimento em junho/2020 – com Ibovespa com 8% de alta. 

A soma dos resultados acumulados mês a mês pode ser encontrada na Figura 9, nela é 

possível receber que, entre os anos de 2011 até 2021, o simples lançamento de opções mês a 

mês trouxe resultado positivo. Esses resultados são interessantes, isso porque o Ibovespa subiu 

aproximadamente 50% nesse intervalo de dez anos e, a princípio, a estratégia de financiamento 

coberto não funciona em mercados de alta. Porém, comparando com o comportamento do 

Ibovespa, é possível observar que entre 2011 e 2016 o índice teve uma lenta queda. Isso 

coincide com o período que o resultado do lançamento de opções teve seu ápice. De 2016 até 
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2019 o índice Ibovespa quase triplicou de valor e o resultado do lançamento caiu 

aproximadamente pela metade. Em 2020 e 2021, período caracterizado pela forte volatilidade 

causada pela pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos é possível perceber que todas 

essas fortes oscilações também se refletiram a operação de financiamento coberto. 

Figura 9: Resultado Acumulado do Lançamento de Opções de Ibovespa – 2011 a 2021 

 
Fonte: Dados B3. Gráfico elaborado pelo autor 

Considerando o resultado de uma operação de financiamento coberto como a função 

(1 + 𝑅𝑡)  =  (𝑆𝑡  − 𝐶𝑡) / (𝑆𝑡−1 −  𝐶𝑡−1) , O resultado para um investidor que faz 

financiamento coberto em Ibovespa e o desempenho de um investidor que apenas se expõe no 

índice é demonstrado na Figura 10. Em consonância com a Figura 9, é possível perceber um 

desempenho superior a simples exposição em Ibovespa, chamada aqui de buy-and-hold. Mesmo 

na hipótese de o investidor lançar a opção no preço mínimo em todos os vencimentos, ainda 

assim teve um desempenho superior ao buy-and-hold. É valida também a constatação que a 

performance superior do financiamento coberto ocorreu em partes devido ao período de 2011 

a 2016. Outro ponto interessante – embora esperado – é demonstrado na Tabela 6, que sintetiza 

e compara o retorno de uma estratégia de financiamento coberto e buy-and-hold. A estratégia 

envolvendo opções teve maior retorno e menor variabilidade destas rentabilidades, embora a 

estratégia pareça particularmente inferior a estratégia de buy-and-hold em momentos em que o 

mercado sobe, especialmente após quedas, como em 2016 e 2020. A menor variabilidade dos 

retornos em uma estratégia de financiamento coberto contribuiu para seu desempenho superior 

em termos de risco e retorno. 
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Figura 10: Retorno Acumulado de Operações de Financiamento Coberto em Ibovespa em 

Comparação com Posição Comprada no Índice – 2011 -2021 

 
Fonte: Dados B3. Gráfico elaborado pelo autor5 

Tabela 6: Retorno Anual e Acumulado de Financiamento Coberto em Ibovespa 

  Retorno Anual Retorno Acumulado 

Ano Buy-and-Hold Financiamento Coberto Buy-and-Hold Financiamento Coberto 

2011 -15.3% -6.2% -15.3% -6.2% 

2012 4.6% 9.4% -11.4% 2.6% 

2013 -15.0% -8.3% -24.7% -5.9% 

2014 -3.4% 14.5% -27.3% 7.7% 

2015 -8.6% 6.4% -33.5% 14.6% 

2016 31.7% 19.3% -12.4% 36.7% 

2017 24.6% 21.2% 9.1% 65.7% 

2018 18.7% 17.5% 29.5% 94.7% 

2019 30.8% 26.8% 69.5% 146.8% 

2020 3.1% -13.1% 74.8% 114.5% 

2021 -10.2% 5.9% 56.9% 127.1% 

Fonte: Dados B3. Dados Sumarizados pelo Autor 

 A despeito da rentabilidade superior, a volatilidade implícita - definida como a 

volatilidade (σ) que iguala o valor da opção negociada – foi inferior a volatilidade realizada. 

Tal observação vai contra os achados de estudos anteriores, como o de (FIGELMAN, 2008). O 

autor observou um spread de volatilidade implícita e realizada de aproximadamente 2,5%. O 

presente estudo encontrou um spread negativo mensal entre a volatilidade implícita e a 

volatilidade observada de -2%, se considerada o desvio padrão de todo o período analisado, -

0,67%, considerando a diferença entre a implícita e a volatilidade calculada por Garch(1,1) e 
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aproximadamente -1,3%, se considerar o desvio padrão calculado a cada ano. A Figura 11 

ilustra a diferença entre a volatilidade calculada e a volatilidade implícita das opções lançadas 

contra o índice Ibovespa, nos dias de vencimento, com vencimento para a próxima série de 

opções. 

Figura 11: Volatilidade Implícita das Opções de Ibovespa Lançadas Mensalmente 

comparado com Volatilidade Calculada 

 

 (FIGELMAN, 2008, p. 87) comenta em seu trabalho que o spread entre a volatilidade 

implícita e a realizada foi de 2,5%, em média, no período de março de 1994 e setembro de 2005. 

Em seu artigo, o autor comenta que há naturalmente mais compradores do que vendedores de 

opções de índice e que os market makers, participantes que prove liquidez para compradores e 

vendedores destas opções, preferem vender opções. A Tabela 7 considera a média da 

volatilidade implícita das opções ATM e a volatilidade anual, medida como desvio padrão dos 

retornos diários, anualizada. Apesar do ano de 2020 ter uma grande diferença de spread de 

volatilidades, ainda assim este spread é negativo. 

Tabela 7: Diferença entre a Média da Volatilidade Implícita de Opções de Ibovespa e o 

Desvio Padrão Anual. 

Ano Implícita Desvio Padrão Anual Diferença 

2011 22.75% 24.82% -2.06% 

2012 19.97% 21.55% -1.59% 

2013 18.10% 20.58% -2.48% 

2014 26.46% 25.21% 1.24% 

2015 22.12% 23.26% -1.14% 

2016 25.50% 26.58% -1.09% 
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2017 19.47% 19.24% 0.23% 

2018 23.08% 22.20% 0.88% 

2019 20.27% 18.01% 2.26% 

2020 33.39% 45.37% -11.98% 

2021 22.48% 21.07% 1.41% 

Média 23.05% 24.35% -1.30% 

Fonte: Dados B3. Tabela elaborada pelo autor 

Coincidência ou não, os spreads de volatilidade implícita e realizada passaram para o 

campo positivo a partir de 2017. Parece haver indício que o há um aumento da volatilidade 

implícita quando os mercados estão em alta.  

Simulações 

Uma vez demonstrada a volatilidade realizada e a volatilidade implícita do Ibovespa, 

nessa sessão será feito simulações com base na volatilidade calculada pelo GARCH(1,1). Essa 

simulação tem como objetivo entender a dinâmica do financiamento coberto em relação ao 

índice Ibovespa. Uma vez que há um spread negativo entre a volatilidade implícita e a 

volatilidade realizada, será incluído choques de volatilidade das opções. Esses choques 

influenciam o resultado de uma operação de financiamento coberto pois, quanto maior a 

volatilidade, maior o prêmio das opções e, consequentemente, maior a entrada de caixa e 

resultado da operação. Analogamente, uma menor volatilidade impacta negativamente o 

resultado de um financiamento coberto. 

A Figura 12 mostra o resultado da operação utilizando opções de delta entre 0,8 e 0,2. 

Quanto maior o valor de delta, mais a opção está dentro do dinheiro ou, em outras palavras, 

menor é o valor do preço de exercício em relação ao preço do ativo objeto e, portanto, dada as 

condições, maior a probabilidade de haver exercício. Considerando que o resultado de uma 

opção lançada segue a fórmula: 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑚𝑖𝑛(𝐾 − 𝑆𝑇 , 0) +  𝑐 , é notável que, em 

períodos de alta, é desejável ter lançado uma opção com strike (K) alto, enquanto em mercados 

de baixa, uma opção de strike menor proporciona ao investidor um maior prêmio. 

Ao contrário da sessão anterior em que foi feita com dados reais de negociação no dia 

de cada exercício, com lançamento de opções contra o IBOV11, valor de referência para opções 

do índice; nesta sessão será simulada o comportamento de uma operação de financiamento 

coberto a partir dos dados de fechamento do Ibovespa. A partir desses dados, será calculado o 

valor do prêmio das opções utilizando as mesmas datas de vencimento das opções da sessão 

anterior; Taxa Selic diária anualizada como taxa de juros livre de risco; Padrão de dias úteis/252 
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para o tempo até a expiração em anos e; GARCH(1,1) como a volatilidade desses opções. No 

caso da volatilidade, serão realizados choques lineares na volatilidade calculada, o objetivo 

desses choques é buscar cenários mais otimistas e mais pessimistas para a operação. 

Figura 12: Operações de Financiamento Coberto com Δ entre 0,80 e 0,20 em Comparação 

com o Índice Ibovespa- Variação Diária entre 2011 e 2021 

 
Fonte: Dados: Agência Estado. Gráfico elaborado pelo autor 

A Figura 12 mostra que, considerando o período analisado, as operações de 

financiamento coberto utilizando delta entre 0,20 e 0,80 tiveram desempenho superior ao 

Ibovespa. Boa parte dessa rentabilidade superior se deve - especialmente para operações de Δ 

alto, como a 0,8 e 0,7- ao período entre 2011 e 2016, quando o índice teve rentabilidade 

negativa. Uma opção de Δ alto, possui maior prêmio, ao custo de maior probabilidade de 

exercício e menor rentabilidade em caso de alta. A partir de 2016, o Ibovespa esteve em alta 

que durou até início de 2020, quando ocorreu a crise provocada pelo coronavírus. Após a crise, 

em que o índice teve uma grande alta, as opções de Δ baixo tiveram maior rentabilidade, pelo 

mesmo motivo das opções de delta baixo até 2016.  

A área sombreada entre as linhas de rentabilidade de financiamento coberto na Figura 

12, são choques de 2% sobre a volatilidade calculada por GARCH(1,1). Sendo assim, mesmo 

na hipótese de lançamento de opções com uma redução de 2% na volatilidade anual, ainda 

assim, as operações de financiamento coberto tiveram rentabilidade superior ao Ibovespa. 
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Claramente o desempenho de venda coberta de opções está intimamente ligado ao 

desempenho do ativo-objeto e a respectiva janela de tempo que se analisa a rentabilidade. A 

Tabela 8 demonstra o retorno acumulado das operações de venda coberta separado por delta. 

Tabela 8: Retorno Anual e Retorno Acumulado de Venda Coberta de Opções com Δ entre 

0,8 e 0,2 - 2011 a 2021 

  Ibovespa Δ=0.80 Δ=0.70 Δ=0.60 

Ano 
Retorno 

Anual 

Retorno 

Acumulado 

Retorno 

Anual 

Retorno 

Acumulado 

Retorno 

Anual 

Retorno 

Acumulado 

Retorno 

Anual 

Retorno 

Acumulado 

2011 -18.9% -18.9% 8.6% 8.6% 8.0% 8.0% 5.1% 5.1% 

2012 7.4% -12.9% 9.2% 18.6% 12.0% 21.0% 12.4% 18.2% 

2013 -15.5% -26.4% 5.1% 24.7% 0.3% 21.3% -0.6% 17.4% 

2014 -2.9% -28.5% 15.6% 44.2% 11.2% 35.0% 11.6% 31.0% 

2015 -13.3% -38.0% 14.2% 64.7% 10.7% 49.5% 9.0% 42.9% 

2016 38.9% -13.9% 19.0% 95.9% 21.6% 81.7% 20.6% 72.3% 

2017 26.9% 9.2% 12.0% 119.5% 12.8% 104.9% 13.8% 96.0% 

2018 15.0% 25.6% 2.4% 124.7% 7.0% 119.3% 11.8% 119.1% 

2019 31.6% 65.3% 14.9% 158.1% 16.8% 156.1% 21.5% 166.3% 

2020 2.9% 70.1% -26.7% 89.1% -19.5% 106.2% -12.3% 133.5% 

2021 -11.9% 49.8% 3.8% 96.3% 5.5% 117.6% 5.1% 145.5% 

 Fonte: Dados Agência Estado. Gráfico elaborado pelo autor 

Tabela 9 (continuação): Retorno Anual e Retorno Acumulado de Venda Coberta de 

Opções com Δ entre 0,8 e 0,2 - 2011 a 2021 

  Δ=0.50 Δ=0.40 Δ=0.30 

Ano 
Retorno 

Anual 

Retorno 

Acumulado 

Retorno 

Anual 

Retorno 

Acumulado 

Retorno 

Anual 

Retorno 

Acumulado 

2011 1.7% 1.7% -3.4% -3.4% -13.1% -13.1% 

2012 12.8% 14.7% 14.1% 10.2% 9.9% -4.5% 

2013 -3.6% 10.5% -7.1% 2.4% -10.7% -14.8% 

2014 9.8% 21.4% 10.9% 13.5% 3.2% -12.0% 

2015 8.4% 31.6% 5.6% 19.9% -5.3% -16.6% 

2016 22.3% 60.9% 24.1% 48.7% 39.3% 16.2% 

2017 16.3% 87.1% 20.1% 78.5% 28.5% 49.3% 

2018 15.0% 115.1% 15.5% 106.3% 13.8% 70.0% 

2019 25.5% 170.1% 29.1% 166.3% 35.2% 129.8% 

2020 -5.3% 155.7% 0.4% 167.4% 1.8% 134.0% 

2021 1.7% 159.9% -0.5% 165.9% -5.8% 120.4% 

Fonte: Dados Agência Estado. Gráfico elaborado pelo autor 

Os dados da Tabela 8 permitem observar que, no período analisado, a operação com 

melhor retorno foi a de Δ = 0,40, seguido pelo Δ = 0,50 e Δ = 0,60. Porém, a diferença não foi 

significativa, especialmente pelo fato de, no mundo real, além de haver diferença entre a 
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volatilidade implícita e a volatilidade calculada, ainda há diferença nas volatilidades implícitas 

entre duas opções. Para melhor visualização, a Figura 13 apresenta os resultados mensais das 

operações com os referidos deltas. 

Figura 13:Resultado Acumulado Mensais de Operações de Venda Coberta de Opções de 

Ibovespa - de 2011 a 2021 

 
Fonte: Dados: Agência Estado. Gráfico elaborado pelo autor. 

Na Tabela 10, Tabela 11, Tabela 12 encontram-se dados estatísticos e indicadores de 

performance de estratégia de financiamento coberto com Δ = 0,60, Δ = 0,50 e Δ = 0,40, 

respectivamente. 

Tabela 10: Sumário Estatístico de Lançamento Coberto de Opções de Ibovespa - Dados 

Simulados através da estimação da volatilidade - Δ = 0,60- de 2011 a 2021 

  2011 - 2021 

  -2% vol -1% vol vol 

N° Meses 133 133 133 

Retorno Médio Mensal 0.48% 0.58% 0.69% 

Mediana 1.16% 1.23% 1.32% 

Proporção Meses com Retorno Positivo 68.42% 69.17% 69.17% 

Proporção Meses com Retorno Negativo 31.58% 30.83% 30.83% 

Retorno Médio Positivo Mensal 2.34% 2.42% 2.52% 

Retorno Médio Negativo Mensal -3.55% -3.53% -3.43% 

Desvio - Padrão (anualizado) 14.97% 14.97% 14.97% 

Semi Desvio Padrão anualizado 18.87% 18.99% 18.97% 

Assimetria (Skew) -4.13 -4.13 -4.12 

Curtose 32.57 32.57 32.56 
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Jarque-Bera 5223.47 5223.10 5219.48 

Jarque-Bera p-valor 0.00000 0.00000 0.00000 

Shapiro-Wilk 0.7065481 0.7075064 0.7085403 

Shapiro-Wilk p-valor 0.00000 0.00000 0.00000 

Índice Sharpe (média anual) -0.0545 0.0420 0.1392 

Índice Treynor (média anual) -0.0477 -0.0253 -0.0028 

Beta 0.5536 0.5543 0.5550 

Indice de Sortino (Média Anual) MAR = Selic -0.0919 0.0137 0.1217 

Alpha de Jensen (média anual) -0.0700% 1.1742% 2.4229% 

M² (média anual) 1.9021% 4.0950% 6.3041% 

Fonte: Dados: Agência Estado. Tabela elaborada pelo autor 

 

Tabela 10 (continuação): Sumário Estatístico de Lançamento Coberto de Opções de 

Ibovespa - Dados Simulados através da estimação da volatilidade - Δ = 0,60 - de 2011 a 

2021 (excluindo o ano de 2020) 

  2011 - 2021 exc. 2020 

  -2% vol -1% vol vol 

N° Meses 121 121 121 

Retorno Médio Mensal 0.66% 0.76% 0.86% 

Mediana 1.17% 1.25% 1.36% 

Proporção Meses com Retorno Positivo 67.77% 68.60% 68.60% 

Proporção Meses com Retorno Negativo 32.23% 31.41% 31.41% 

Retorno Médio Positivo Mensal 2.29% 2.36% 2.47% 

Retorno Médio Negativo Mensal 2.77% -2.74% -2.63% 

Desvio - Padrão (anualizado) 10.53% 10.52% 10.52% 

Semi Desvio Padrão anualizado 8.78% 8.71% 8.68% 

Assimetria (Skew) -0.98 -0.97 -0.96 

Curtose 4.78 4.75 4.71 

Jarque-Bera 35.41 34.28 33.15 

Jarque-Bera p-valor 0.00000 0.00000 0.00000 

Shapiro-Wilk 0.9376341 0.9392231 0.9408459 

Shapiro-Wilk p-valor 0.00003 0.00004 0.00005 

Índice Sharpe (média anual) -0.0081 0.0941 0.1972 

ìndice Treynor (média anual) -0.0187 0.0034 0.0255 

Beta 0.4881 0.4890 0.4897 

Índice de Sortino (Média Anual) MAR = Selic -0.0620 0.0511 0.1670 

Alpha de Jensen (média anual) 1.8038% 3.0297% 4.2600% 

M² (média anual) 4.4633% 6.6965% 8.9467% 

Fonte: Dados: Agência Estado. Tabela elaborada pelo autor 
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Tabela 11: Sumário Estatístico de Lançamento Coberto de Opções de Ibovespa - Dados 

Simulados através da estimação de volatilidade - Δ = 0,50 - de 2011 a 2021 

  2011 - 2021 

  -2% vol -1% vol vol 

N° Meses 133 133 133 

Retorno Médio Mensal 0.52% 0.62% 0.73% 

Mediana 1.01% 1.07% 1.20% 

Proporção Meses com Retorno Positivo 64.66% 66.17% 66.92% 

Proporção Meses com Retorno Negativo 35.34% 33.83% 33.08% 

Retorno Médio Positivo Mensal 2.83% 2.87% 2.94% 

Retorno Médio Negativo Mensal -3.72% -3.77% -3.75% 

Desvio - Padrão (anualizado) 16.12% 16.12% 16.11% 

Semi Desvio Padrão anualizado 17.56% 17.74% 17.84% 

Assimetria (Skew) -2.97 -2.97 -2.98 

Curtose 21.73 21.82 21.90 

Jarque-Bera 2139.41 2158.45 2175.61 

Jarque-Bera p-valor 0.00000 0.00000 0.00000 

Shapiro-Wilk 0.8010422 0.8007959 0.8006545 

Shapiro-Wilk p-valor 0.00000 0.00000 0.00000 

Índice Sharpe (média anual) -0.0458 0.0378 0.1224 

ìndice Treynor (média anual) -0.0333 -0.0139 0.0056 

Beta 0.6559 0.6542 0.6526 

Índice de Sortino (Média Anual) MAR = Selic -0.0963 0.0025 0.1035 

Alpha de Jensen (média anual) 0.8625% 2.1273% 3.3941% 

M² (média anual) 2.5110% 4.4145% 6.3397% 

Fonte: Dados: Agência Estado. Tabela elaborada pelo autor 

 

Tabela 11 (continuação): Sumário Estatístico de Lançamento Coberto de Opções de 

Ibovespa - Dados Simulados através da estimação de volatilidade - Δ = 0,50 - de 2011 a 

2021 (excluindo ano de 2020) 

  2011 - 2021 exc. 2020 

  -2% vol -1% vol vol 

N° Meses 121 121 121 

Retorno Médio Mensal 0.64% 0.74% 0.85% 

Mediana 1.01% 1.07% 1.20% 

Proporção Meses com Retorno Positivo 63.64% 65.29% 66.12% 

Proporção Meses com Retorno Negativo 36.36% 34.71% 33.88% 

Retorno Médio Positivo Mensal 2.74% 2.77% 2.83% 
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Retorno Médio Negativo Mensal -3.04% -3.07% -3.03% 

Desvio - Padrão (anualizado) 12.19% 12.18% 12.16% 

Semi Desvio Padrão anualizado 9.17% 9.07% 9.01% 

Assimetria (Skew) -0.74 -0.74 -0.74 

Curtose 3.87 3.86 3.85 

Jarque-Bera 14.90 14.76 14.60 

Jarque-Bera p-valor 0.00058 0.00062 0.00067 

Shapiro-Wilk 0.9629224 0.9633417 0.9638320 

Shapiro-Wilk p-valor 0.00207 0.00225 0.00247 

Índice Sharpe (média anual) -0.0209 0.0672 0.1564 

ìndice Treynor (média anual) -0.0196 -0.0005 0.0187 

Beta 0.6074 0.6053 0.6032 

Índice de Sortino (Média Anual) MAR = Selic -0.0820 0.0236 0.1315 

Alpha de Jensen (média anual) 2.0725% 3.3173% 4.5643% 

M² (média anual) 4.1192% 6.0378% 7.9797% 

Fonte: Dados: Agência Estado. Tabela elaborada pelo autor 

 

 

Tabela 12: Sumário Estatístico de Lançamento Coberto de Opções de Ibovespa - Dados 

Simulados através da estimação de volatilidade - Δ = 0,40 - de 2011 a 2021 

  2011 - 2021 

  -2% vol -1% vol vol 

N° Meses 133 133 133 

Retorno Médio Mensal 0.54% 0.64% 0.74% 

Mediana 0.91% 1.03% 1.19% 

Proporção Meses com Retorno Positivo 60.90% 61.65% 61.65% 

Proporção Meses com Retorno Negativo 39.10% 38.35% 38.35% 

Retorno Médio Positivo Mensal 3.39% 3.45% 3.55% 

Retorno Médio Negativo Mensal -3.90% -3.87% -3.76% 

Desvio - Padrão (anualizado) 17.72% 17.71% 17.69% 

Semi Desvio Padrão anualizado 16.88% 16.95% 16.96% 

Assimetria (Skew) -2.01 -2.03 -2.04 

Curtose 14.89 14.99 15.09 

Jarque-Bera 873.00 887.60 901.61 

Jarque-Bera p-valor 0.00000 0.00000 0.00000 

Shapiro-Wilk 0.8679075 0.8669829 0.8661199 

Shapiro-Wilk p-valor 0.00000 0.00000 0.00000 

Índice Sharpe (média anual) -0.0330 0.0378 0.1101 

Índice Treynor (média anual) -0.0250 -0.0088 0.0077 

Beta 0.7468 0.7432 0.7398 

Índice de Sortino (Média Anual) MAR = Selic -0.0935 -0.0044 0.0865 

Alpha de Jensen (média anual) 1.6013% 2.8007% 4.0076% 
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M² (média anual) 3.0768% 4.6936% 6.3401% 

Fonte: Dados: Agência Estado. Tabela elaborada pelo autor 

 

Tabela 12 (continuação): Sumário Estatístico de Lançamento Coberto de Opções de 

Ibovespa - Dados Simulados através da estimação de volatilidade - Δ = 0,40 - de 2011 a 

2021 (excluindo ano de 2020) 

  2011 - 2021 exc. 2020 

  -2% vol -1% vol vol 

N° Meses 121 121 121 

Retorno Médio Mensal 0.61% 0.71% 0.81% 

Mediana 0.91% 1.03% 1.19% 

Proporção Meses com Retorno Positivo 60.33% 61.16% 61.16% 

Proporção Meses com Retorno Negativo 39.67% 38.84% 38.84% 

Retorno Médio Positivo Mensal 3.20% 3.25% 3.35% 

Retorno Médio Negativo Mensal -3.32% -3.28% -3.18% 

Desvio - Padrão (anualizado) 13.92% 13.89% 13.86% 

Semi Desvio Padrão anualizado 9.66% 9.60% 9.59% 

Assimetria (Skew) -0.51 -0.52 -0.52 

Curtose 3.46 3.46 3.45 

Jarque-Bera 6.39 6.46 6.52 

Jarque-Bera p-valor 0.04091 0.03949 0.03835 

Shapiro-Wilk 0.9813659 0.9812492 0.9811345 

Shapiro-Wilk p-valor 0.09265 0.09035 0.08815 

Índice Sharpe (média anual) -0.0234 0.0511 0.1270 

Índice Treynor (média anual) -0.0207 -0.0046 0.0116 

Beta 0.7120 0.7076 0.7033 

Índice de Sortino (Média Anual) MAR = 

Selic -0.0917 0.0033 0.1002 

Alpha de Jensen (média anual) 2.2832% 3.4636% 4.6513% 

M² (média anual) 3.9877% 5.6067% 7.2571% 

Fonte: Dados: Agência Estado. Tabela elaborada pelo autor 

Os dados encontrados são aderentes com os estudos anteriores aplicado ao S&P, como 

o de Whaley (2002). Uma operação de financiamento coberto proporciona ao investidor um 

bom balanço em termos de risco e retorno, mesmo nas simulações com choque negativo na 

volatilidade das opções. Todas as variantes observadas experimentaram um aumento no índice 

de Sharpe. Isso leva a crer que essas estratégias são mais eficientes do ponto de vista de risco e 

retorno e mais benéficas ao investidor do que a simples exposição no índice Ibovespa. 

Contudo, essas operações contêm um efeito colateral: Em comparação com o Ibovespa, 

cujo sumário estatístico pode ser visualizado na Tabela 4, há maior assimetria da distribuição 
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dos retornos. Isso é esperado pois, dada a característica da estratégia de limitar os lucros do 

investidor em troca de um prêmio, é esperado uma assimetria negativa, como assim foi 

observado neste estudo e nos estudos citados no referencial teórico. Os testes de Jarque-Bera 

rejeitam a hipótese de normalidade em quase todas as estratégias, exceto na estratégia com 

Δ=30%, considerando a série histórica excluindo o ano de 2020. 

A inclusão do painel desconsiderando o ano de 2020 evidencia que este ano fora um ano 

extremamente atípico. Ao retirar o ano, a volatilidade reduz drasticamente e os índices de 

mensuração de desempenho tem melhora significativa. 

Todas as estratégias tiveram retornos médios um pouco acima do índice, porém, todas 

as estratégias, mesmo aquelas onde foi dado um choque de 2% sobre a volatilidade das opções, 

tiveram uma redução considerável no desvio padrão do portifólio. 

Sob a ótica do índice Sharpe que pode ser interpretado como o retorno incremental da 

taxa de juros livre de risco ajustada ao risco do portifólio, a melhor carteira foi a que aplica na 

estratégia de financiamento coberto utilizando Δ = 0,6. Apesar dessa estratégia ter sido a pior 

em termos de retorno, a volatilidade foi significativamente menor do que a do Ibovespa e das 

outras estratégias. Graças a essa redução, o Sharpe foi o menor. 

Sob a ótica do índice de Treynor, que possui interpretação semelhante ao índice de 

Sharpe, porém trocando a divisão da volatilidade do portifólio pelo Beta ou, em outras palavras, 

alterando a medida de risco total (volatilidade) pela medida de risco sistêmico (beta), também 

teve maior valor nas opções de Δ = 0,6. Isso porque, assim como no caso da volatilidade, que 

teve uma redução mais forte no financiamento de delta 0,6, o menor nível de beta foi justamente 

encontrado nestas opções. Isso significa dizer que, sobre a égide de risco sistemático (medido 

por β) e risco total (medido por σ), a melhor alternativa foi também o financiamento coberto de 

Δ = 0,6. 

Porém, quando se utiliza o Alpha de Jensen (risco sistemático), a melhor estratégia se 

torna a carteira de Δ = 0,4, enquanto seu correspondente de risco total, o Modigliani e 

Modigliani (M²). tem como a melhor estratégia o financiamento coberto de Δ = 0,5, e Δ = 0,6. 

As três estratégias produzem melhoras de desempenho ajustado ao risco para o 

investidor. Além disso, as três estratégias pareceram adequadas para passar os períodos de alta 

e baixa do Ibovespa no período analisado. Isto é, consegue capturar bons prêmios em momentos 

de baixa e não ter uma rentabilidade tão abaixo do Ibovespa em mercados de alta. 
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Porém, das três estratégias analisadas, não houve nenhuma que se destacou 

consideravelmente, tendo os deltas das melhores carteiras, os de Δ entre 0,4 e 0,6 próximos a 

maioria dos estudos que se baseou na metodologia do BXM, com o lançamento de opções 

ATM, ou seja, próximo a Δ=0,50. 

Nesse sentido, resta dizer que os achados deste estudo se mostraram semelhantes com 

estudos anteriores que abordaram outros índices, em especial o S&P 500. A estratégia de 

financiamento coberto oferece um retorno um pouco menor que a exposição pura no Ibovespa, 

mas com significativa redução da volatilidade. Tal redução de volatilidade, juntamente com o 

acréscimo do prêmio da opção na rentabilidade da estratégia, parece responsável por gerar alpha 

na carteira dos investidores que executam o financiamento coberto. A depender da volatilidade, 

o investidor consegue, inclusive, retorno superior a taxa de juros livre de risco, considerada 

aqui como a Selic. 

A escolha do melhor delta de opção para lançamento parece estar ligada ao 

apetite/aversão ao risco do investidor e/ou sua expectativa para o comportamento do mercado 

no futuro, onde, um investidor mais avesso ao risco optaria por uma opção de delta alto 

enquanto um outro investidor mais arrojado, tenha preferências às opções mais fora do dinheiro 

em busca de melhores retornos. 

 

Considerações Finais 

Com todas as evidências e trabalhos passados apresentada nesta pesquisa, parece 

razoável afirmar que operações de financiamento coberto produzem desempenho superior em 

termos de retorno ajustado ao risco. Desconsiderando pequenos detalhes e diferenças 

específicas de cada mercado de ações, no geral, o recente trabalho teve resultados análogos aos 

apresentados usando como objeto de pesquisa outros índices.  

Mesmo com as particularidades de nosso mercado, como o grau de desenvolvimento 

dos mercados de derivativos, nossa alta taxa de juros comparada com outros países, entre tantas 

outras, os dados simulados neste trabalho evidenciam um grande potencial na estratégia para 

um investidor.O mercado de derivativos tem experimentado um grande crescimento no Brasil, 

assim sendo, uma estratégia de financiamento coberto, com sua relativa simplicidade, pode ser 

uma importante ferramenta para exposição em renda variável para investidores. 
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Mesmo assim, o histórico de opções no Brasil é relativamente escasso. De fato, nosso 

mercado é consideravelmente menor que mercados de economias desenvolvidas. E, até por isso, 

mais estudos sobre a temática de opções pautada no mercado brasileiro podem ser 

extremamente positiva ao mercado de opções no Brasil. 

Uma sugestão para novos estudos é baseada ainda na temática de financiamento coberto. 

Há ainda muitos tópicos sobre a venda coberta de opções que não foi explorado neste artigo. 

Tais como, outras formas diferentes lançamento coberto, como por exemplo, alterando prazos, 

diferentes vencimentos, tamanho de posições, e condicionais. O presente estudo limitou-se a 

demonstrar a estratégia e verificar se ela traz retorno ao investidor. O trabalho também não 

considerou para o cálculo de performance das estratégias os custos de transações e nem a 

tributação, que podem ser temas de futuras pesquisas. 

Sugere-se também o estudo de outras estratégias de investimentos envolvendo opções 

e/ou outros derivativos, tais como: venda de put seca, call-ratios, spreads, entre outros. Entender 

a dinâmica dessas operações no mercado brasileiro pode ser um catalizador do desenvolvimento 

do mercado de opções. 

  

Anexo A – Opções: Definição 

Segundo (ASSAF NETO, 2021) um contrato de opção é definido como “o direito de 

negociar (comprar ou vender) uma determinada quantidade de ativos, por um preço 

previamente estabelecido pelas partes, em alguma data futura (vencimento do contrato) ou 

durante a vigência da opção”.  

De acordo, ainda, com (ASSAF NETO, 2021), existem dois tipos de opções: as calls, 

que dão ao comprador o direito de comprar o ativo-objeto da opção, e as puts, que dão o direito 

de vender o ativo-objeto. Existem também uma classificação de opções no que se refere ao seu 

exercício: às opções que podem ser exercidas a qualquer momento são definidas como opções 

americanas. As que somente podem ser exercidas no vencimento do contrato são chamadas de 

europeias. 
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Devido a característica do titular da opção de não exercer se as condições econômicas 

não forem favoráveis, a função de resultado deste instrumento não é linear. (HULL, 2016) 

define o resultado de uma posição comprada/vendida em call e put, como sendo: 

𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑙𝑙: 𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑇 − 𝐾, 0)  − 𝑐 

𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑙𝑙: 𝑚𝑖𝑛(𝐾 − 𝑆𝑇 , 0) +  𝑐 

𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑝𝑢𝑡: 𝑚𝑎𝑥(𝐾 − 𝑆𝑇 , 0) −  𝑝 

𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑝𝑢𝑡: 𝑚𝑖𝑛(𝑆𝑇 − 𝐾, 0) + 𝑝 

 

Onde:  

St: Preço do ativo no vencimento; 

K: Strike da opção; 

c: Prêmio da call; 

p: Prêmio da put; 

Para exemplificar, o Figura 14 sintetiza a função de retorno das posições em opções: 

Figura 14: Função de Lucro/Prejuízo (payoff) de Call e Put no Vencimento 

 

Fonte: Adaptado de (HULL, 2016, p. 231) 

Outros termos comuns em opções, segundo (WILMOTT, 1998, p. 26) são: valor 

intrínseco, definido como o resultado que se receberia quando a opção vence; valor extrínseco 

(ou valor tempo) que é o resultado da diferença entre o valor negociado da opção e o valor 

intrínseco e pode ser entendida como o valor dado a incerteza da opção; in-the-money (ITM), 

estabelecido como sendo uma opção com valor intrínseco positivo, ou seja, seria exercida no 

Comprado Call Vendido Call

Comprado Put Vendido Put
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vencimento; at-the-money (ATM), quando o strike está próximo do preço do ativo-objeto e; 

Out-of-the-money (OTM), quando uma opção não tem valor intrínseco. 

As opções, como instrumentos derivativos, têm seu preço que variam em função de 

outro ativo, o chamado ativo objeto. (HULL, 2016, p. 250) levanta seis fatores que afetam o 

preço de uma opção: 

1. O preço atual do ativo-objeto, S0; 

2. O preço de exercício, K; 

3. O tempo até a expiração, T; 

4. A volatilidade do preço da ação, σ; 

5. A taxa de juros livre de risco, r; 

6. Os dividendos pagos esperados; 

Por conta das diferenças na tratativa dos dividendos no Brasil, o item 6 não se aplica ao 

nosso mercado6. 

Para sintetizar, (HULL, 2016) elaborou uma tabela para mostrar as relações entre o 

prêmio das opções e a mudança incremental das variáveis que afetam o valor delas. 

Tabela 13: Resumo do Efeito sobre o Preço de uma Opção do Aumento Incremental de 

uma Variável (ceteris paribus) 

Variável Opção de Compra Opção de Venda 

Preço da ação atual + - 

Preço de exercício - + 

Tempo até a expiração + + 

Volatilidade + + 

Taxa de juros livre de risco + - 

+ indica que um aumento na variável faz com que o preço da opção aumente 

- Indica que um aumento na variável faz com que o preço da opção diminua 

Fonte: Adaptado de (HULL, 2016, p. 251)7 

Anexo B - Modelo de Black & Scholes e Gregas 

O modelo mais famoso para o cálculo do prêmio de uma opção é o modelo de 

Black&Scholes (BS) que tem a seguinte formulação, segundo (HULL, 2016, p. 359): 

𝑐 = 𝑆0𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2) 
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𝑝 =  𝐾𝑒−𝑟𝑇𝑁(−𝑑2) −  𝑆0𝑁(−𝑑1) 

Onde: 

𝑑1 =
𝑙𝑛 (

𝑆0

𝐾 ) + (𝑟 +
𝜎2

2
) 𝑇

𝜎√𝑇
 

𝑑2 =
𝑙𝑛 (

𝑆0

𝐾 ) + (𝑟 −
𝜎2

2
) 𝑇

𝜎√𝑇
=  𝑑1 − 𝜎√𝑇 

E: 

c:prêmio da call; 

p:prêmio da put; 

S0:Preço atual do ativo objeto; 

K:Strike da opção; 

r:Taxa de juros livre de risco; 

σ:volatilidade (desvio padrão) dos retornos do ativo objeto; 

T:Tempo até o vencimento da opção; 

N(x):função de distribuição de probabilidade cumulativa normal padrão; 

Derivando parcialmente BS em relação a algumas variáveis, chega-se nas gregas. 

(MCDONALD, 2013, p. 356), diz que um importante uso das gregas é medir a exposição ao 

risco. Com elas é possível entender como a variação dos preços, taxas de juros, volatilidade e 

outras variáveis afeta o resultado de um portifólio. As mais importantes são o Delta (Δ), 

Gamma(Γ), Vega, Theta(θ) e Rho(ρ). 

Segundo (HULL, 2016, p. 435-436), o Delta(Δ) é a derivada de BS em relação ao prêmio 

da opção. Assim, o Delta mede a mudança do preço da opção a um incremento infinitesimal do 

preço da ação., a fórmula do Delta é: 

𝛥𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝜕𝐶

𝜕𝑆
= 𝑁(𝑑1) 

Para uma put, a fórmula é a seguinte: 

𝛥𝑝𝑢𝑡 = 𝛥𝑐𝑎𝑙𝑙 − 1 

O Gamma, segundo (WILMOTT, 1998, p. 103), é a segunda derivada parcial de BS em 

relação ao preço do ativo objeto. O Gamma mede a variação de delta em relação ao preço do 

ativo objeto e tem a seguinte fórmula: 
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𝛤 =
 𝜕2𝑉

𝜕2𝑆
=

𝑁′(𝑑1)

𝑆0𝜎√𝑇
 

Onde: 

N′(x): função de densidade para distribuição normal padrão, definida por: 

𝑁′(𝑥) =
1

√2𝜋
𝑒−

𝑥2

2  

 

O theta é a taxa de mudança do valor da opção em relação à passagem do tempo. Ela é 

a derivada parcial de BS em relação a T. Segundo (HULL, 2016, p. 442): 

𝛩𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝜕𝐶

𝜕𝑇
= −

𝑆0𝑁′(𝑑1)𝜎

2√𝑇
− 𝑟𝐾𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2) 

𝛩𝑝𝑢𝑡 =
𝜕𝐶

𝜕𝑇
= −

𝑆0𝑁′(𝑑1)𝜎

2√𝑇
+ 𝑟𝐾𝑒−𝑟𝑇𝑁(−𝑑2) 

Vega é a derivada parcial de BS em relação a volatilidade do ativo. Ou seja, ela mede a 

variação do preço de uma opção dada ao incremento infinitesimal da volatilidade de um ativo. 

(WILMOTT, 1998, p. 107) comenta que a volatilidade de um ativo não é conhecida com certeza 

e que é difícil mensurá-la como ela estará no futuro. (MCDONALD, 2013) comenta que uma 

abordagem para entender a volatilidade, ao contrário tentar prevê-la através de modelos, é 

realizar o cálculo da volatilidade implícita: a volatilidade que, colocada em um modelo, iguala 

o “preço teórico” com o preço negociado no mercado, isto é: 

𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝐶(𝑆, 𝐾, �̂�, 𝑟, 𝑇) 

Onde: 

Prêmiomercado: Preço da opção negociada no mercado 

C(S, K, σ̂, r, T): Modelo de BS 

σ̂: Estimador de volatilidade (única variável desconhecida) 

Uma vez calculada o preço da opção, derivando parcialmente BS em relação a 

volatilidade, tem-se o Vega, ou seja, a variação instantânea do preço de uma opção dado 

acréscimo infinitesimal da volatilidade, mantendo todas as outras variáveis constantes. Vega 

tem a seguinte formulação: 

𝑉𝑒𝑔𝑎 =
𝜕𝐶

𝜕𝜎
= 𝑆0√𝑡 𝑁′(𝑑1) 
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Rô é a variação do preço da opção com o incremento nas taxas de juros (MOLERO e 

MELLO, 2018). Para calls e puts o rô é, respectivamente: 

𝜌𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝐾𝑡𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2) 

𝜌𝑝𝑢𝑡 = − 𝐾𝑡𝑒−𝑟𝑡𝑁(−𝑑2) 

 

Anexo C - Ibovespa 

O Ibovespa é o principal índice de ações do mercado brasileiro. Segundo (ASSAF 

NETO, 2021, p. 244) trata-se de um índice de total return, ou seja, considera-se a variação dos 

preços e o reinvestimento de dividendos, com rebalanceamento quadrimestral, ocorrendo nos 

meses de janeiro, maio e Setembro. Segundo o site do B3: 

Reavaliado a cada quatro meses, o índice é resultado de uma carteira teórica de ativos. 

É composto pelas ações e units de companhias listadas na B3 que atendem aos critérios 

descritos na sua metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e 

do volume financeiro do nosso mercado de capitais. 

Para formulação do Ibovespa, a B3 considera apenas ações e units de ações que devem 

ter presença em pregão de 95% no período de vigência de 3 carteiras, participação no volume 

maior ou igual a 0,1%, não ser classificada como Penny Stock (ações com preço abaixo de R$ 

1,00 e estar entre os ativos que representem 85% em ordem decrescente do Índice de 

Negociabilidade8. 

Anexo D: Metodologia do Índice BXM 

O índice BXM tem a seguinte formulação: 

𝐵𝑋𝑀𝑡 = 𝐵𝑋𝑀𝑡−1(1 + 𝑅𝑡) 

Onde: 

𝐵𝑋𝑀𝑡: é o valor atual do BXM 
𝐵𝑋𝑀𝑡−1: é o valor imediatamente anterior ao índice 

𝑅𝑡: é o retorno do BXM 

O valor de Rt
, por sua vez, possui a seguinte formula, para dias que não houver rolagem: 

(1 + 𝑅𝑡) =
(𝑆𝑡 + 𝐷𝑖𝑣𝑡 − 𝐶𝑡)

𝑆𝑡−1 − 𝐶𝑡−1
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Onde: 

St:é o valor atual do S&P 500; 

St-1:é o valor de fechamento do índice S&P 500 na data t-1; 

Ct:é a média aritmética do spread de compra e venda da opção na data t; 

Ct-1:é a média aritmética do spread de compra e venda das opções na data t-1; 

Divt: dividendos no tempo t; 

Em dias de rolagem, o índice tem a seguinte formatação: 

(1 + 𝑅𝑡) = (1 + 𝑅𝑎)(1 + 𝑅𝑏)(1 + 𝑅𝑐) 

Onde: 

(1 + 𝑅𝑎) =
(𝑆𝑆𝑂𝑄 + 𝐷𝑖𝑣𝑡 − 𝐶𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒)

𝑆𝑡−1 − 𝐶𝑡−1
 

(1 + 𝑅𝑏) =
𝑆𝑉𝑊𝐴𝑉

𝑆𝑆𝑂𝑄
 

(1 + 𝑅𝑐) =
(𝑆𝑡 − 𝐶𝑡)

(𝑆𝑉𝑊𝐴𝑉 − 𝐶𝑉𝑊𝐴𝑃)
 

Onde:  

Ra:é a taxa de retorno de financiamento coberto no vencimento; 

Rb:é a taxa de retorno do S&P500 até o momento que a opção é vendida; 

Rc:é a taxa de retorno do novo financiamento coberto; 

SSOQ:é a "special Opening Quotation" usada para determinar o preço de liquidação; 

CSettle: Max(0,SOQt – Kold) é o preço final de liquidação da call vencida, onde Kold é o 

strike desta opção; 

SVWAV: é a média ponderada pelo volume do S&P 500 no mesmo tempo e peso usado 

para o cálculo da VWAP da nova call; 

CVWAP
: é a média ponderada pelo volume da nova call; 

Ct: é a média entre o preço de compra e venda da nova call; 

Anexo E - Índices de Medida de Risco/Retorno 

Fórmulas adaptadas de (WHALEY, 2002, p. 39): 

1. Medidas de Risco Total 

a. Sharpe =  
𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ó𝑙𝑖𝑜 − 𝑅𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜

�̂�𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ó𝑙𝑖𝑜 
 

b. M²=(𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ó𝑙𝑖𝑜  −  𝑅𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜) (
�̂�𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

�̂�𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ó𝑙𝑖𝑜 
) − (𝑅𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜  −  𝑅𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜) 

2. Medidas de Risco Sistemático 



40 

 

 

 

a. Treynor =  
𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ó𝑙𝑖𝑜 − 𝑅𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜

�̂�𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ó𝑙𝑖𝑜 
 

b. Alpha de Jensen =  (𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ó𝑙𝑖𝑜  − 𝑅𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜)  −  �̂�𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ó𝑙𝑖𝑜 (𝑅𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜  −

 𝑅𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜) 

Em que: 𝛽 =  
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑓ó𝑙𝑖𝑜−𝑟𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜)

𝜎𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
2  

Fórmula encontrada em (CHEKHLOV, URYASEV e ZABARANKIN, 2003, p. 3) 

𝐷(𝑥, 𝑡)  =  𝑚𝑎𝑥0≤𝜏≤𝑡 {𝑤(𝑥, 𝜏)}  −  𝑤(𝑥, 𝑡) 

Anexo F - GARCH(1,1) 

Segundo (BOLLERSLEV, 2009, p. 13): 

O modelo GARCH(p,q) de Bollerslev (1986) inclui p lags de variância condicional no 

ARCH(q) e tem a seguinte configuração 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖𝜀𝑡−𝑖

2

𝑞

𝑖=1

+  ∑ 𝛽𝑖𝜎𝑡−𝑖
2

𝑝

𝑖=1

 

Considerando os parâmetros p e q de GARCH(1,1): 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 +  𝛼𝑖𝜀𝑡−𝑖

2 +  𝛽𝑖𝜎𝑡−𝑖
2  

Anexo G - Leiaute da base de dados da B3 

O leiaute da base de dados disponibilizada pela B3 contém as seguintes variáveis: 

 

NOME DO CAMPO / DESCRIÇÃO 

TIPREG - TIPO DE REGISTRO 

DATA DO PREGÃO 

CODBDI - CÓDIGO BDI 

CODNEG - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DO PAPEL 

TPMERC - TIPO DE MERCADO 

NOMRES        -        NOME RESUMIDO DA 

EMPRESA EMISSORA DO PAPEL 

ESPECI - ESPECIFICAÇÃO DO PAPEL 

PRAZOT - PRAZO EM DIAS DO MERCADO A TERMO 

MODREF - MOEDA DE REFERÊNCIA 
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PREABE - PREÇO DE ABERTURA                    DO 

PAPELMERCADO         NO PREGÃO 

PREMAX - PREÇO MÁXIMO                         DO 

PAPELMERCADO         NO PREGÃO 

PREMIN - PREÇO 

MÍNIMO      DO      PAPEL- MERCADO NO 

PREGÃO 

PREMED - PREÇO MÉDIO DO PAPEL- MERCADO NO PREGÃO 

PREULT - PREÇO DO ÚLTIMO NEGÓCIO DO PAPEL-MERCADO NO PREGÃO 

PREOFC - PREÇO DA MELHOR OFERTA DE COMPRA DO PAPELMERCADO 

PREOFV - PREÇO DA MELHOR OFERTA DE VENDA DO PAPELMERCADO 

TOTNEG      -      NEG.      - NÚMERO DE 

NEGÓCIOS EFETUADOS COM O PAPEL- MERCADO NO PREGÃO 

QUATOT - 

QUANTIDADE  TOTAL  DE TÍTULOS 

NEGOCIADOS NESTE PAPEL- MERCADO 

VOLTOT - VOLUME TOTAL DE TÍTULOS NEGOCIADOS NESTE PAPEL- MERCADO 

PREEXE - PREÇO DE EXERCÍCIO PARA O MERCADO DE OPÇÕES OU VALOR DO CONTRATO PARA O 

MERCADO DE TERMO SECUNDÁRIO 

INDOPC - INDICADOR DE CORREÇÃO DE PREÇOS DE EXERCÍCIOS OU VALORES DE CONTRATO PARA OS 

MERCADOS DE OPÇÕES OU TERMO SECUNDÁRIO 

DATVEN - DATA DO VENCIMENTO PARA OS MERCADOS DE OPÇÕES OU TERMO SECUNDÁRIO 

FATCOT - FATOR DE COTAÇÃO DO PAPEL 

PTOEXE - PREÇO DE EXERCÍCIO EM PONTOS PARA OPÇÕES REFERENCIADAS EM DÓLAR OU VALOR DE 

CONTRATO EM PONTOS PARA TERMO SECUNDÁRIO 

CODISI - CÓDIGO DO PAPEL NO SISTEMA ISIN OU CÓDIGO INTERNO DO PAPEL 

DISMES - NÚMERO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAPEL 

 

Maiores informações podem ser encontradas no site: 

https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-

data/historico/mercado-a-vista/cotacoes-historicas/ 
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1 O mais próximo de índice de volatilidade que se tem é o VXEWZ: o índice de volatilidade com as 

opções do ETF IShares Brazil ETF (EWZ), calculado pela Cboe.  
2 (FIGELMAN, 2008) define equity risk premium (ERP) como:𝐸𝑅𝑃𝑡 = (𝜇 + 𝑞 − 𝑟)𝑡. Onde: μ é o retorno 

do índice de preços, q: é o dividend yield conhecido e t é o tempo até o vencimento da call  
3 Na tabela, utilizou-se log-retornos mensais, para as medidas de desempenho, utilizou-se série histórica 

da SELIC diária. 
4 O valor encontrado pelo autor foi de 6,55% para o índice Russell 2000 para o desvio padrão mensal. 

Essa volatilidade mensal foi anualizada para comparar com a volatilidade encontrada neste trabalho. 
5 Para o cálculo dos retornos, utilizou-se a cotação de IBOV11, preço de referências para opções de 

Ibovespa, nas datas de vencimento, que ocorre, via de regra, todas as quartas-feiras mais próximas do dia 15. 
6 Pelas regras da Options Clearing Corporation (OCC), a câmara de compensação para negociação de 

opções no mercado americano, os dividendos, em geral, não são ajustados. No documento intitulado 

Characteristics and Risks of Standardized Options, a OCC diz que “um dividendo em dinheiro ou uma distribuição 

será geralmente considerada ordinária, independente do tamanho, se a OCC acreditar que ele foi declarado de 

acordo com a política de dividendo”. (BODIE, KANE e MARCUS, 2015, p. 597) argumenta que o valor da ação 

já é afetado pela política de dividendos da empresa, isto é, quanto maior os dividendos que uma empresa paga 

regularmente, menor é o ritmo de crescimento dos preços das ações.A B3, por sua vez, ajusta os strikes das opções 

em todos os eventos de dividendos, sejam ordinários ou extraordinários. (B3, 2021) 
7 Na tabela original proposta pelo autor, há a separação de opções europeias e americanas porque há 

diferenças no item “tempo até a expiração”. Nas opções americanas, a relação é igual a tabela mostrada neste 

trabalho, enquanto nas opções europeias, o autor mostra a relação como incerta. A explicação decorre da questão 

dos dividendos. Como no mercado americano, em geral, não é feito ajuste no strike por conta de proventos, uma 

opção europeia (aquela que somente pode ser exercida no vencimento) de vencimento mais curto pode valer mais 

do que outra opção europeia mais longa se houver a perspectiva de dividendos. Como no Brasil todas as opções 

sofrem ajuste em decorrência de dividendos em dinheiro, foi suprimido da tabela os tipos de opções (europeias e 

americanas). 
8 O índice de negociabilidade, segundo Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3, é 

definido como: 

IN=
∑ √𝑛𝑎

𝑁
 𝑥 (

𝑣𝑎

𝑉
)

23𝑝
𝑖=1

𝑃
 

Onde: 

IN: Índice de negociabilidade; 

na: número de negócios com o ativo a no mercado a vista (lote-padrão); 

N: número total de negócios no mercado a vista da B3(lote-padrão); 

va: Volume financeiro gerado pelos negócios com o ativo a no mercado a vista (lote-padrão); 

V: Volume financeiro total do mercado a vista da B3 (lote-padrão); 

P: número total de pregões no período 


